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INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento sustentável é um conceito imperfeito, que dá margem a 

interpretações múltiplas.
1
 Por esse motivo, seu emprego é amplo, não só pelos meios de 

comunicação, mas também em produções acadêmicas. Ocorre que muitas vezes os usos 

não só deixam de abranger a necessária complexidade do tema, mas também desvirtuam 

seus objetivos. Este mau uso se deve, em grande parte, ao desconhecimento sobre os textos 

basilares para a conceituação do termo. Isso porque há, mesmo que de forma imperfeita, 

uma conceituação válida e útil do que seja a ideia de desenvolvimento sustentável expressa 

no documento das Nações Unidas denominado Nosso Futuro Comum, popularmente 

conhecido como Relatório Brundtland, por conta da ministra Gru Harlem Brundtland
2
 ter 

exercido a presidência da comissão que o elaborou. Além da conceituação, o documento 

conta com explicações sobre como interpretar o texto e sobre como tratar questões 

conexas.  

Para o presente estudo, um dos pontos principais a serem ressaltados nesse texto das 

Nações Unidas é o tratamento dado aos chamados “recursos não-renováveis”. Isso porque 

o tema de fundo dessa pesquisa é a melhoria socioambiental da atividade de extração de 

recursos não-renováveis. Se, por um lado, há o uso amplo do conceito de desenvolvimento 

sustentável, com destaque para as organizações ambientalistas da sociedade civil – ONGs, 

por outro lado, há correntemente uma percepção difundida de que o uso de recursos não-

renováveis é um si ruim, sem ressalvas. Só seria aceitável e benéfico o uso de materiais 

oriundos de fontes “renováveis”. O consumo de recursos não-renováveis seria uma 

contradição. Como forma de contribuir com o esclarecimento da questão, não deixando 

que esse equívoco prejudique a leitura desta pesquisa, passa-se a uma breve exposição do 

conceito de desenvolvimento sustentável. Para maior clareza, seguem abaixo passagens do 

texto do Relatório Brundtland: 

 

 

  

                                                             
1 Sobre tais discussões, ver Eli da Veiga e Sachs. 

2 À época, primeira-ministra da Noruega, líder do Partido Trabalhista (1981 a 1986), membro do Parlamento 

Norueguês (a partir de 1977) e ministra do Meio Ambiente da Noruega (1974 a 1979). 
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Our Common Future 
3
 

Chapter 2: Towards Sustainable Development  

1. Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs. It contains 

within it two key concepts:  

• the concept of 'needs', in particular the essential needs of 

the world's poor, to which overriding priority should be 

given; and  

• the idea of limitations imposed by the state of technology 

and social organization on the environment's ability to meet 

present and future needs.  

... 

I. The Concept of Sustainable Development  

4 The satisfaction of human needs and aspirations in the 

major objective of development. The essential needs of vast 

numbers of people in developing countries for food, 

clothing, shelter, jobs - are not being met, and beyond their 

basic needs these people have legitimate aspirations for an 

improved quality of life. A world in which poverty and 

inequity are endemic will always be prone to ecological and 

other crises. Sustainable development requires meeting the 

basic needs of all and extending to all the opportunity to 

satisfy their aspirations for a better life.  

... 

6. Meeting essential needs depends in part on achieving 

full growth potential, and sustainable development clearly 

requires economic growth in places where such needs are 

not being met. Elsewhere, it can be consistent with 

economic growth, provided the content of growth reflects the 

broad principles of sustainability and non-exploitation of 

others. But growth by itself is not enough. High levels of 

productive activity and widespread poverty can coexist, and 

can endanger the environment. Hence sustainable 

development requires that societies meet human needs both 

by increasing productive potential and by ensuring equitable 

opportunities for all.  

 

                                                             
3 Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. 
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... 

11. Economic growth and development obviously involve 

changes in the physical ecosystem. Every ecosystem 

everywhere cannot be preserved intact. A forest may be 

depleted in one part of a watershed and extended 

elsewhere, which is not a bad thing if the exploitation has 

been planned and the effects on soil erosion rates, water 

regimes, and genetic losses have been taken into account. 

In general, renewable resources like forests and fish stocks 

need not be depleted provided the rate of use is within the 

limits of regeneration and natural growth. But most 

renewable resources are part of a complex and interlinked 

ecosystem, and maximum sustainable yield must be defined 

after taking into account system-wide effects of exploitation.  

12. As for non-renewable resources, like fossil fuels and 

minerals, their use reduces the stock available for future 

generations. But this does not mean that such resources 

should not be used. In general the rate of depletion should 

take into account the criticality of that resource, the 

availability of technologies tor minimizing depletion, and 

the likelihood of substitutes being available. Thus land 

should not be degraded beyond reasonable recovery. With 

minerals and fossil fuels, the rate of depletion and the 

emphasis on recycling and economy of use should be 

calibrated to ensure that the resource does not run out 

before acceptable substitutes are available. Sustainable 

development requires that the rate of depletion of non 

renewable resources should foreclose as few future options 

as possible. (Grifo nosso) 

Para conceituar o desenvolvimento sustentável, parte-se do conceito de 

“desenvolvimento”, qualificando-o. O desenvolvimento, dessa forma, é a ideia-base para 

lidar com os problemas vivenciados na atualidade, inclusive os ambientais. A sociedade é 

colocada como centro do tema, pois a ideia de desenvolvimento é uma ideia inerentemente 

humana: “The satisfaction of human needs and aspirations i(s) the major objective of 

development”. Na busca por uma evolução nos contornos do que seria “desenvolvimento”, 

é dado realce aos cuidados com a sociedade em sua parcela menos favorecida, aos 

cuidados com a geração vindoura por sua falta de capacidade de defesa de seus interesses, 

assim como aos cuidados com o suporte ecológico necessário para que a sociedade não 

inviabilize sua própria existência. 
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Especificamente sobre a matéria desta pesquisa, nos dizeres da Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o uso de recursos não-renováveis não é em si 

ruim. De acordo com o texto do Relatório Brundtland, a extração de recursos minerais será 

negativa caso: 

 não sejam verificados e mitigados seus impactos ambientais; 

 não sejam atendidas as necessidades básicas da sociedade com esses recursos, dentre as 

quais alimentação, vestuário e habitação; 

 não sejam conciliadas e tratadas de forma paralela a extração dos recursos e a busca por 

sucedâneos. 

 

Pelo contrário, tomando-se em conta os cuidados ambientais e a necessária busca por 

alternativas, é impositiva a extração mineral para a satisfação das necessidades da 

sociedade atual, em especial as necessidades básicas. O desenvolvimento social e 

econômico precisa da contribuição do setor mineral. A melhoria da condição de vida de 

milhões de pessoas depende diretamente ou indiretamente dos bens minerais. É difícil a 

tarefa de indicar algum bem que prescinda de recursos minerais para ser produzido. No 

caso dos agregados minerais para a construção civil, dentre as necessidades mais imediatas 

a serem garantidas estão transporte, saneamento e moradia.  

Embora o Relatório Brundtland tenha sido publicado em 1987, embora as discussões 

tenham sido retomadas e aprofundadas em muitas oportunidades, como na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, a percepção do 

alinhamento entre a mineração e o desenvolvimento sustentável ainda não é uma realidade. 

Isto se deve em parte à miopia causada pela falta de instrumentos de informação que façam 

a ponte entre a extração mineral e o consumo de bens e serviços que se utilizam dos bens 

minerais. Também se deve em boa medida à divulgação dos maus exemplos de minerações 

que não recuperaram suas lavras, ou que não avaliaram corretamente e por isso não 

lidaram de forma responsável com os impactos que ocasionariam, ou que por uma gestão 

precária ocasionaram impactos relevantes e desnecessários. 

Para buscar uma resposta satisfatória à questão, no ano de 1999 um grupo de 

empresas, que viriam a constituir o Conselho Internacional de Mineração e Metais – 

ICMM
4
, por meio do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

– WBCSD
5
, contratou o renomado Instituto Internacional para o Meio Ambiente e o 

                                                             
4 http://www.icmm.com 
5 http://www.wbcsd.org 
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Desenvolvimento – IIED
6
 para a constituição de um projeto de pesquisa e a produção de 

um documento inédito para o setor mineral. Com vistas à participação do setor minerário 

na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, sediada em 2002 

na cidade de Johanesburgo, foi constituído o projeto Mineração, Minerais e 

Desenvolvimento Sustentável – MMSD, que elaborou o relatório denominado Breaking 

New Ground.
7
 A iniciativa, transitoriamente chamada de Global Mining Initiative, foi 

concebida para produzir um programa de reformas internas nas empresas de mineração, 

uma revisão das funções das organizações associativas e um estudo compreensivo sobre as 

questões mais relevantes com as quais as empresas de mineração teriam que lidar. Para o 

estudo do setor, os objetivos centrais foram: 

• To assess the global mining and minerals sector in terms of 

the transition to sustainable development.  

This would cover the current contribution – both positive 

and negative – to economic prosperity, human well-being, 

ecosystem health, and accountable decision-making, as well 

as the track record of past practice. 

• To identify how the services provided by the minerals 

system can be delivered in accordance with sustainable 

development in the future. 

• To propose key elements for improving the minerals 

system. 

• Crucial for long-term impact, to build platforms of analysis 

and engagement for ongoing cooperation and networking 

among all stakeholders.
8
 

O tema de uma potencial certificação do setor permeou os trabalhos do projeto 

MMSD, que definiu entre seus princípios, por exemplo, a busca pela identificação e 

internalização dos custos ambientais e sociais das atividades minerárias e a promoção de 

um manejo responsável dos recursos naturais, do meio ambiente e da reparação de danos 

que historicamente tenham sido causados pelo setor.
9
 No relatório final do projeto 

constatou-se que melhorias no setor devem vir tanto de novas iniciativas legislativas 

quanto de iniciativas de autorregulação do setor. No entanto, foram apontadas dificuldades 

                                                             
6 http://www.iied.org 
7 http://www.iied.org/mmsd-final-report 
8
 IIED. Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project. 

Earthscan Publications Ltd, London, 2002, pp. 4-5. 
9 IIED. Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project. 

Earthscan Publications Ltd, London, 2002, p. 387. 
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de estabelecimento de um esquema de certificação por conta da heterogeneidade das 

empresas do setor, assim como dificuldades para uma iniciativa de manejo conjunto devido 

à falta de verticalização da cadeia produtiva.
10

 

Ficou demonstrado o interesse de muitas empresas em estabelecer critérios de 

responsabilização do setor relevantes perante a comunidade externa e certificar seus 

processos para demonstrar seriedade de intenções. Como sugestão, o projeto MMSD indica 

a constituição de um protocolo de boas práticas a ser auditado e certificado por terceiras 

partes.
11

 Em um segundo momento, o projeto aprofunda sua sugestão para a proposta de 

uma Product Stewardship Iniciative que poderia racionalizar os esforços do setor, 

melhorando a gestão da informação e a colaboração entre as partes interessadas. Nesse 

trecho do relatório há também a sugestão para a formatação de um possível esquema de 

certificação do setor como forma de consolidar, divulgar e fiscalizar os critérios do manejo 

responsável.
12

 A criação de um conselho gestor nos termos do Forest Stewardship Council 

– FSC é vista como uma forma de superação da grande dificuldade no estabelecimento de 

um fórum de diálogo entre as partes interessadas.
13

 

Após dez anos da publicação do relatório final do projeto MMSD, às vésperas da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável sediada no Rio de 

Janeiro, foi publicado um estudo sintético do IIED denominado MMSD+10: Reflecting on 

a decade.
14

 Este novo estudo teve como propósito revisar os apontamentos feitos no 

relatório de 2002 e verificar a evolução das ações indicadas à época. Em seu tópico “An 

integrated approach to using minerals”
15

 o estudo de 2012 retoma os apontamentos de 

2002 sobre a necessidade de criar conexões visíveis e claras entre a atividade extrativa e o 

consumo de bens originados de matérias-primas minerais para que o setor seja 

compreendido como alinhado ao desenvolvimento sustentável, o que poderia ocorrer por 

meio de uma iniciativa de manejo responsável. 

  

                                                             
10 IIED. Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project. 
Earthscan Publications Ltd, London, 2002, p. 388. 
11 IIED. Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project. 

Earthscan Publications Ltd, London, 2002, pp. 396-397. 
12 IIED. Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project. 

Earthscan Publications Ltd, London, 2002, p. 406. 
13

 IIED. Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project. 

Earthscan Publications Ltd, London, 2002, p. 409. 
14 IIED. MMSD+10: Reflecting on a decade. Discussion Paper. London, 2012. 
15 IIED. MMSD+10: Reflecting on a decade. Discussion Paper. London, 2012. 
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O estudo de 2012 também aponta a permanência de situações como a 

heterogeneidade das empresas do setor, assim como a falta de verticalização da cadeia 

produtiva, a dificultarem ações de racionalização do manejo por força de um esquema de 

certificação. Por outro lado, aponta o surgimento de iniciativas importantes para o setor, 

além de indicar o sucesso de algumas iniciativas já consolidadas, como o Processo 

Kimberley.
16

 Para os propósitos deste trabalho, os estudos produzidos pelo IIED são de 

grande interesse, tanto pelo envolvimento de parcela significativa das partes interessadas 

no setor mineral, quanto pelo esclarecimento dos desafios compartilhados pelas empresas 

rumo a uma mineração responsável e indicação de possíveis ferramentas a serem utilizadas 

nessa trajetória. 

Paralelamente ao patrocínio e suporte ao projeto MMSD, coordenado pelo IIED, o 

ICMM produziu uma série de estudos e manuais de orientação para o setor. Por seu 

conselho diretor, também estabeleceu e instigou o setor à adoção do Sistema de 

Desenvolvimento Sustentável, que dentre as iniciativas definiu os “10 Princípios”
17

, que 

elencamos abaixo: 

The 10 principles 

01. Implement and maintain ethical business practices and 

sound systems of corporate governance. 

02. Integrate sustainable development considerations within 

the corporate decision-making process. 

03. Uphold fundamental human rights and respect cultures, 

customs and values in dealings with employees and others 

who are affected by our activities. 

04. Implement risk management strategies based on valid 

data and sound science. 

05. Seek continual improvement of our health and safety 

performance. 

06. Seek continual improvement of our environmental 

performance. 

07. Contribute to conservation of biodiversity and integrated 

approaches to land use planning. 

 

                                                             
16 http://www.kimberleyprocess.com 
17 http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles 

http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#01
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#02
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#03
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#04
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#05
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#06
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#07
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08. Facilitate and encourage responsible product design, 

use, re-use, recycling and disposal of our products. 

09. Contribute to the social, economic and institutional 

development of the communities in which we operate. 

10. Implement effective and transparent engagement, 

communication and independently verified reporting 

arrangements with our stakeholders. 

O Sistema de Desenvolvimento Sustentável do ICMM foi a base para o Mining 

Certification Evaluation Project – MCEP
18

, que teve como escopo a verificação de 

viabilidade de um sistema de certificação socioambiental por terceira parte para o setor 

mineral. O projeto, iniciado em 2002 na Austrália, foi coordenado pelo escritório regional 

do World Wide Fund for Nature – WWF e contou com o apoio do setor mineral. Embora 

tenha avaliado em sua maioria lavras na Austrália, o projeto também contou com a 

verificação de campo em minas fora daquele país, inclusive uma operação da 

AngloAmerican no Brasil, no Estado de Goiás. Os resultados finais do projeto foram 

publicados como o Final Report – January 2006.
19

 

O MCEP não teve por escopo o estabelecimento de um esquema de certificação, mas 

tão somente fomentar os debates sobre o tema, gerando informações relevantes para 

futuros desenvolvimentos. Para tanto, o projeto se baseou na experiência de certificação de 

outros setores, verificando como questões sensíveis a credibilidade e eficácia do sistema. 

Para tratar de tais questões, o projeto definiu três linhas de pesquisa para a investigação 1) 

da governança, 2) do estabelecimento de critérios e 3) da análise de conformidade e 

certificação de um tal sistema. Para cada uma dessas linhas, foram definidas questões 

específicas a serem solucionadas.
20

 

Quanto à governança, o projeto verificou benefícios no uso da certificação, em 

especial no que se refere ao diálogo com as partes interessadas e à necessidade de uma 

“licença social para operar”. Verificou também que há iniciativas de certificação já em 

curso, e que há tendência de que tomem por ferramenta a verificação por terceira parte para 

garantir a legitimidade do esquema, a exemplo o Código de Cianeto.
21

 Cita dentre as 

vantagens desse tipo de certificação a credibilidade e a captura das forças de mercado, mas 

                                                             
18 http://www.minerals.csiro.au/sd/SD_MCEP.htm 
19

 http://www.minerals.csiro.au/sd/Certification/MCEP_Final_Report_Jan2006.pdf 
20 ROSE, Michael; ROUSE, Andrew; SOLOMON, Fiona. Mining Certification Evaluation Project: Final 
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aponta entre os desafios a adoção pelas pequenas empresas de mineração e a concorrência 

com certificação desqualificadas. Por fim, encerra as conclusões sobre governança 

indicando que o financiamento é um de seus pontos mais sensíveis, pois a manutenção da 

independência dos esquemas é fundamental para sua credibilidade.
22

 

Quanto ao estabelecimento de critérios, o relatório final do MCEP indica o dado 

positivo de que há consenso possível para a maioria deles. No entanto, há um difícil 

consenso para questões sensíveis, como o relacionamento com os povos indígenas. Foi 

indicada também a importância de que seja dado foco à certificação da lavra, como 

unidade de operação, assim como foi constatada a necessidade de simplificação dos 

critérios para maior efetividade em sua implementação e conferência. Por fim, foram 

citadas como iniciativas de relevo para o estabelecimento de critérios, ao lado do próprio 

MCEP, o World Bank’s Extractive Industries Review
23

, a Extractive Industries 

Transparency Initiative
24

, e a Framework for Responsible Mining.
25

 
26

 

Quanto à análise de conformidade e a certificação do sistema, verificou-se que há 

margem para o estabelecimento de um processo de análise de conformidade efetivo e a um 

custo adequado, capaz de se moldar à situação de operações de lavra diversas. Como 

primeiro item destacado pela avaliação do MCEP, ficou claro que o tempo de avaliação 

gasto em campo é um fator limitante e deve ser muito bem dimensionado. É também 

necessário o condensamento dos diversos âmbitos de análise em um único instrumento. 

Um diferencial da análise de conformidade proposta pelo projeto foi a ênfase na 

performance dos auditados e no envolvimento das partes interessadas. No entanto, como 

em ferramentas similares, foi detectada a necessidade de adaptação da avaliação ao 

contexto local.
27
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Como conclusão do estudo, o MCEP indica que há boas possibilidades para a 

implantação de um esquema de certificação de terceira parte para o setor mineral, bem 

como há boa aceitação da iniciativa por uma parcela importante das partes interessadas. No 

entanto, deverá se buscar um difícil balanço entre a credibilidade do sistema e a busca por 

uma ampla adesão do setor produtivo, abarcando desde a grande empresa “modelo” até a 

empresa de pequeno porte. As empresas de pequeno e médio porte são inclusive tema de 

um subitem da conclusão do relatório. Também deverá ser buscado um balanço entre um 

futuro sistema e iniciativas correlatas. Será um importante fator de sucesso a conciliação 

com iniciativas complementares, fazendo com que os custos de adequação e avaliação do 

sistema sejam reduzidos.
28

 

O relatório do MCEP se encerra com o item “Direções Futuras”
29

, demonstrando sua 

contribuição para o debate e sugerindo que embora tenha alcançado importantes resultados, 

há muito a ser pesquisado e implementado para o estabelecimento de um esquema de 

certificação de terceira parte adequado às várias realidades e que se enriqueça com o 

respeito às questões complexas que envolvem o setor minerário. Foi na esteira dessa 

sugestão que este trabalho tentou seguir. Tomando como limites geográficos, 

institucionais, econômicos e políticos o Estado de São Paulo, assim como a parcela mais 

expressiva de seu setor minerário, que é a extração de agregados para a construção civil, 

este trabalho buscou analisar juridicamente a adequação e conveniência da estruturação de 

um sistema de certificação socioambiental por terceira parte. É o que se buscou como 

passa a ser descrito de maneira crítica nas páginas seguintes. 
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EXTRATO DE TESE 

 

O presente trabalho teve por problema de pesquisa a possiblidade de estruturação e 

utilização da certificação socioambiental de terceira parte para a melhoria do desempenho 

ambiental das empresas de mineração de agregados no Estado de São Paulo. O problema 

de pesquisa foi formulado como questão de pesquisa com a seguinte pergunta: um sistema 

de autorregulação ambiental pode ser estruturado como um fator de melhoria na qualidade 

ambiental do setor minerário no Brasil? Para esta pergunta principal, perguntas secundárias 

foram estruturadas: há “espaço” para a autorregulação ambiental para o setor mineral em 

uma realidade regulatória como aquela verificada no Brasil? Há contribuição útil a ser 

dada pela autorregulação ambiental do setor mineral? Qual a arquitetura institucional 

necessária para que houvesse garantia social dos benefícios da autorregulação ambiental? 

Há posicionamento favorável das partes interessadas para a adoção de um sistema de 

autorregulação ambiental nesses moldes? 

Frente a estas questões, foi tomada como hipótese de pesquisa a viabilidade do 

emprego da autorregulação socioambiental do setor mineral brasileiro, na forma de um 

sistema de certificação, desde que, entre outros fatores, essa escolha: 1) respeite as balizas 

constitucionais e o espaço não resguardado à regulação do Estado; 2) tenha princípios e 

diretrizes adequados ao contexto nacional; 3) respeite a uma lógica de governança 

legitimada; 4) haja posicionamento favorável das partes interessadas; e 4) haja a 

colaboração do Estado para a valorização da iniciativa. Foram então definidos como 

subtemas relevantes à pesquisa: 

 Delimitação do conceito de regulação; 

 Delimitação do conceito de autorregulação ambiental; 

 Contexto regulatório brasileiro; 

 Delimitação do “núcleo duro” da regulação do setor mineral; 

 Delimitação do “espaço” permitido para a autorregulação ambiental 

do setor mineral; 

 Aplicação da autorregulação ambiental ao setor mineral; 
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 Contexto das incompatibilidades entre mineração e meio ambiente 

no Brasil; 

 Delimitação do que seja “mineração responsável”; 

 Qualificação dos empreendimentos minerários no Brasil; 

 Definição de estrutura e funcionamento de um sistema de 

autorregulação socioambiental para o setor mineral no Estado de São Paulo; e 

 Posicionamento das partes interessadas sobre a estruturação de um 

sistema de autorregulação conforme proposto. 

Como tema principal a ser desenvolvido na tese foi definida a autorregulação 

ambiental para o setor mineral no Brasil por meio da certificação socioambiental de 

terceira parte. Para tanto, foi feita uma delimitação do tema de maneira que a 

autorregulação não será avaliada em toda a sua extensão, mas apenas no que se refere à 

matéria ambiental. No entanto, esse corte não prescinde da abordagem do referencial 

teórico que pauta a discussão sobre regulação. Dessa forma, será parte do tema a 

investigação do que seja regulação, autorregulação e corregulação. Ainda, a investigação 

do tema da autorregulação em matéria ambiental será delimitada aos casos em que a 

autorregulação conta com a participação estruturada das partes interessadas, capitaneando 

certo nível de legitimidade. 

Houve ainda uma delimitação da pesquisa à realidade brasileira, mais 

especificamente à realidade do Estado de São Paulo. Embora façam parte da pesquisa 

avaliações de experiências outras, estas se prestam apenas a garantir algum referencial 

adequado para a investigação nacional. Houve também uma delimitação da pesquisa a um 

setor econômico específico: o setor mineral. Este setor é profundamente regulado no 

Brasil, seja pelo fato de ser responsável pela viabilização de um recurso não-renovável, 

seja porque esse recurso pertence à União, seja ainda porque a atividade extrativa possa 

causar importantes impactos sociais e ambientais. Embora a pesquisa trate apenas da 

regulação ambiental, será parte do tema a investigação da delimitação do “espaço” residual 

deixado por estas diversas frentes de regulação. 

A justificativa da escolha, a importância do tema e a contribuição original da 

pesquisa se devem, em primeiro lugar, a preocupações com a garantia de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto pelo artigo 225 da Constituição 
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Federal de 1988. Como já dito, a mineração é uma atividade que causa degradação 

ambiental. No entanto, é resguardada pela letra da lei – conforme parágrafo 2º do mesmo 

artigo 225 – devido à sua imensa importância para a sociedade, sendo a base da quase 

integralidade dos setores econômicos. A mineração no Brasil, assim como no restante do 

mundo, passa por um processo de evolução e adequação a novos paradigmas. 

Historicamente, o empreendimento mineral não estava limitado por questões como saúde e 

segurança do trabalho, coordenação com a estrutura social que o cercava, ou com a 

manutenção do equilíbrio ecológico do ambiente que o mantinha. A falta de controle levou 

a situações vexatórias, como contaminação do lençol freático, acidificação do solo, 

implantação de processos erosivos significativos, entre outras. 

Partindo da hipótese de que a mineração ou está enquadrada em casos de interesse 

social, ou em casos de utilidade pública, e de que não poderá ser uma atividade evitada 

sem o prejuízo de todo o sistema econômico, garantir o respeito aos dizeres constitucionais 

ambientais é fundamental. Ocorre que, no contexto regulatório ambiental brasileiro, essa 

garantia não está assegurada. Há questões estruturais e econômicas que inviabilizam essa 

garantia. De outro ponto de vista – novamente conforme o artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988, caput –, também não cabe apenas ao Poder Público unilateralmente, mas 

a toda a coletividade, o dever de zelar pela preservação do meio ambiente. A participação 

cada vez mais ampla da sociedade na definição e controle de políticas públicas, não apenas 

de forma esporádica como tradicionalmente se vê pelo voto nas democracias 

representativas, mas por meio de consultas, audiências e outras formas de atuação, é um 

desígnio a ser buscado pela sociedade civil e fomentado pelo Poder Público. A 

autorregulação – não em todas as suas formas, não para todos os casos, não com a mesma 

amplitude – pode ser um recurso garantidor dessa participação e adequado ao 

estabelecimento de novos e melhores padrões para a atividade mineral. Mas é necessário 

qualificar o instrumento. 

Em segundo lugar, o tema foi escolhido pois já há em marcha uma série de 

iniciativas de autorregulação socioambiental do setor mineral. Essas iniciativas, embora 

compreendam ações que se desenvolvem também em outros países, contam, dentre suas 

partes interessadas, com empresas mineradoras multinacionais, e muitas dessas empresas 

atuam também no Brasil. Alguns autores verificaram uma tendência de difusão dessas 

iniciativas tendo como catalizadores as empresas multinacionais. Mas mesmo que essas 

não exercessem tal papel, entidades do terceiro setor também estão trabalhando nessa 
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difusão. A tendência se deve, em certa medida, ao sucesso de iniciativas como a 

autorregulação ambiental do setor florestal, com o Forest Stewardship Council – FSC, ou 

mesmo a corregulação ambiental do setor de resíduos sólidos na Europa, com o exemplo 

do Ponto Verde. Muitas das principais empresas de mineração brasileiras já buscaram a 

certificação ambiental pela série 14000 da ISO. Isso pode ser também observado como um 

bom indício de encaminhamento para uma autorregulação mais ampla, uma vez que 

esquemas de certificação setoriais que respeitem certos atributos podem ser espécies do 

gênero autorregulação. 

Em terceiro lugar, o tema foi escolhido porque, embora a autorregulação ambiental 

possa ser uma ferramenta adequada e útil à melhoria da qualidade ambiental de um 

determinado setor econômico, há riscos para o mau uso do instrumento, assim como há 

cuidados a serem tomados para que uma iniciativa fora da esfera da regulação estatal não 

venha com esta a se chocar, mas sim seja desta um complemento. Não há ainda no Brasil 

uma difusão de iniciativas relevantes de autorregulação ambiental do setor mineral, embora 

haja indicações de que essa é uma possibilidade real. Haveria “espaço” regulatório para 

essas iniciativas? Qual seria a arquitetura institucional adequada para essas iniciativas? A 

busca por respostas para estas questões é também justificativa para a escolha do tema desta 

pesquisa. 

Não se sabe se seria efetivo um sistema de autorregulação ambiental para o setor 

minerário no Brasil. Não se sabe se realmente seria útil. Não se sabe quais contornos 

institucionais teria, ou mesmo se o instrumento, por adequado e útil que fosse, teria sua 

implementação apoiada pelas partes interessadas. A contribuição original da pesquisa 

consiste em responder a esses questionamentos de forma estruturada e com a profundidade 

adequada. Para tratar do tema, a pesquisa foi dividida em 5 capítulos. 

O primeiro capítulo foi estruturado de forma a definir as balizas legais para a 

autorregulação ambiental do setor minerário no Brasil, por força da certificação de seu 

processo produtivo. Inicialmente, foi necessário esclarecer que a proposta de certificação 

não abarcava, nem poderia, o âmbito estritamente minerário. Isso porque a atual ordem 

constitucional estabelece o que BERCOVICI denomina internalização dos centros de decisão 

econômica, incluindo aqueles referentes ao regime de controle de recursos naturais 

estratégicos, como os minerais.
30

 SERRA afirma que a previsão constitucional da 
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propriedade dos bens minerais pela União define-se como instrumento de garantia do seu 

uso racional.
31

 Nos termos do artigo 22, inciso XII, da Constituição de 1988, a União 

detém competência privativa para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. 

Passa também a monopolizar o sistema de concessão do direito exploratório, bem como a 

determinação dos procedimentos e requisitos exigíveis para a lavra. Esse contexto 

evidencia a completa exclusão de uma possível autorregulação ou corregulação no que 

tange aos direitos minerários no Brasil.  

Para os fins do trabalho, o termo regulação foi utilizado em sua acepção mais ampla, 

ou seja, como toda forma de intervenção estatal na economia, ressalvada a participação 

direta do Estado.32 Já quanto ao conceito de autorregulação tomou-se como panorama o 

fenômeno das blurring boundaries da teoria e prática regulatórias.33 Tal panorama implica 

na adoção da corrente de regulação econômica geral, que sustenta que a desregulação 

econômica “seria uma mudança nas técnicas de regulação, de modo a elevar a eficácia 

reguladora da atuação estatal sob o domínio econômico”.34 Essa corrente, também 

conhecida como reflexive law, “direito reflexivo”, responsive law e responsive regulation, 

sintetizou duas grandes preocupações: a primeira com a efetividade da regulação 

socioeconômica; e, a segunda, com a legitimidade e participação de atores não-

governamentais no processo regulatório.35 AYRES e BRAITHWAITE
36 afirmam que essa 

corrente se preocupa com o estudo da finalidade da regulação, focando-se na melhoria das 

práticas ambientais, consumeristas, de saúde e segurança ocupacional, etc., de um 

determinado setor, quando a regulação estatal é insuficiente ou ineficaz.37 Destarte, busca 

congregar os stakeholders de um setor para que os mesmos compreendam as suas práticas 
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negativas e desenvolvam mecanismos que evitem a sua recorrência.38 Outra característica 

marcante de atuação do Direito Reflexivo consiste num enfoque menos repressivo e muito 

mais pautado no estímulo ao setor.  

Por fim, o Capítulo 1 buscou delimitar o espaço para o desenvolvimento das normas 

de uma autorregulação da mineração no contexto do ordenamento brasileiro. Utilizou-se 

como pressuposto teórico a diferenciação das normas entre princípios e regras, defendida e 

apresentada nas obras de DWORKIN e ALEXY, e reforçada em âmbito nacional por AFONSO 

DA SILVA.39 Ou seja, considerando a diferença qualitativa entre as regras e os princípios, o 

modelo de autorregulação a ser estudado no presente trabalho teria sua atuação restrita ao 

espaço das não-proibições e das obrigações impostas pelo conjunto de normas do direito 

ambiental brasileiro, conforme se esclarecerá a seguir. Conclui-se que há “espaço” 

considerável e meios de viabilização para estruturação de um sistema que respeite as 

limitações de vedação traçadas pela regulação minerária e pela regulação socioambiental 

em seus princípios e suas regras, as limitações de orientação traçadas pelo dever geral de 

proteção socioambiental, e de efetivação e otimização dos mandamentos positivos dos 

princípios. Numa representação figurativa do âmbito de atuação do sistema proposto, 

pode-se afirmar que o mesmo estaria completamente externo ao direito minerário, 

compreendendo-se no conjunto do direito ambiental entre suas vedações e orientações. 

O segundo capítulo foi estruturado de forma a discutir as diretrizes para a definição 

de requisitos da certificação de acordo com o contexto da mineração no Brasil. Esses 

sistemas de certificação socioambiental são parcerias entre o setor empresarial e 

representantes da sociedade civil para estabelecimento, verificação e fiscalização de 

conformidade com padrões
40

 para contribuir para a melhoria da performance de um setor 

industrial.
41

 Para DANIELSON e LEYTON, sua voluntariedade traz benefícios, como 

encorajamento à conformidade legal do setor.
42

 Sua definição deve estar intimamente 
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conectada aos casos concretos
43

 já que podem alcançar seu objetivo de maneiras variadas. 

Dentre as opções, os sistemas podem passar por uma abordagem do tipo performance 

outcomes, com definição de critérios verificáveis próprios, ou do tipo environmental 

management standard (EMS), com a obrigação de seguir um gerenciamento predefinido.44 

Devido à sua maior profusão no setor minerário, o tipo performance outcomes foi 

escolhido como o objeto de estudo do presente trabalho. 

Um ponto importante na formatação de um sistema de certificação, a atuação do 

Estado é atualmente objeto de estudo de cientistas políticos. CASHORE apresenta a 

divergência quanto ao papel a ser assumido.45 BERNSTEIN esclarece que a vedação de 

participação não implica na diminuição da importância dos Estados pois sistemas de 

certificação exigem a conformidade com a legislação. De outra parte, a ausência do Estado 

busca resguardar a independência do sistema.
46

 O IIED defende a participação essencial 

para validação e legitimação do sistema. BARTLEY também ressalta a importância do 

Estado na construção e sucesso dos sistemas.
47

 Não há um consenso acerca do assunto. 

Mas fica clara a relevância do equilíbrio entre a necessidade de incluir agentes 

governamentais para fortalecer a legitimidade do sistema, sem que, no entanto, o Estado 

comprometa a independência e voluntariedade da certificação. 

Outro ponto relevante para a definição do sistema de certificação é a participação da 

cadeia de custódia, que compreende os envolvidos na trajetória desenvolvida pela 

mercadoria desde sua origem até o consumo final.
48

 Para BLACKMORE e HOLZMAN, o 

envolvimento da cadeia de custódia assegura a rastreabilidade, que constitui um elemento 

de difícil estabelecimento.
49

 Isto porque o setor se caracteriza por uma variedade de atores 

que incluem desde empresas multinacionais até produtores artesanais. Com isso em mente, 

a construção de um sistema de certificação deve passar obrigatoriamente pelo exame da 

realidade fática a que se aplicará, compreendendo também sua abrangência territorial e 
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material. Essa compreensão prévia da questão é tida como fundamental pelo IIED
50

, pois 

inexistem regras abstratas para sua delimitação. A questão da abrangência diz respeito 

ainda à inclusão das mineradoras de caráter artesanal e de pequena escala, como apontam 

BLACKMORE e HOLZMAN.
51

 

Para aprofundar os estudos acerca da certificação da mineração de agregados, foram 

levantados os principais elementos que devem compor esse sistema. Como o primeiro 

deles, ganha relevo a “governança”, que BERNSTEIN define como: 

[…] the sum of collective understandings and discourse about material 

capabilities, knowledge (normative, ideological, technical, and 

scientific), legitimacy (the acceptance and justification of the right to rule 

by relevant communities), and fairness (which in our account may 

include notions of mutual respect, equal treatment, representation who 

gets to participate and how), and responsibility (the obligations to 

broader society of participants in any governance system), as well as 

distributive justice.
52

 

O modelo de governança é um elemento essencial dos sistemas de certificação 

ambiental. Esse conceito de governança foi consagrado com o intuito de sistematizar os 

fenômenos verificados globalmente de maior interação e participação de atores não-

governamentais nas tomadas de decisão.53 Essas transformações relacionam-se diretamente 

aos debates também apresentados no Capítulo 1 acerca do Direito Reflexivo e crescimento 

da autorregulação. Procuram lidar com os mesmos problemas da busca por uma maior 

efetividade dos comandos normativos e o de permitir uma maior participação democrática.  

Tais questões de democracia e efetividade levam ao segundo dos elementos 

essenciais de um sistema adequado de autorregulação: sua legitimidade. Nos modelos de 

governança ambiental que têm se construído em novos moldes, a hierarquia não é elemento 

essencial, bem como podem ser utilizados outros instrumentos de legitimação de suas 
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diretrizes que não os coercitivos e punitivos.54 ROSENAU afirma que esse modelo de 

governança conquista legitimidade independentemente do sistema coercitivo, estando 

respaldado na participação voluntária e condicional de seus membros, que pode ser 

revogada a qualquer tempo. De modo genérico, este autor cita também quatro elementos 

essenciais: 1) mecanismos de participação dos atores interessados, 2) regras materiais, 3) 

regras procedimentais, e 3) escopo claro. São esses elementos – tratados nos itens de 

Princípios e critérios, Certificação, Acreditação de certificadores, Sistema de resolução de 

conflitos, e Rotulagem – que completam a essência de um sistema de certificação nos 

moldes propostos. 

As experiências de iniciativas voluntárias para o setor minerário têm proliferado, 

conforme apontado pelo projeto Mining Minerals and Sustainable Development.
55

 Dentre 

as experiências já colocadas em prática ou em fase de estudo no setor, este trabalho expõe 

algumas, dentre as quais o Australia Minerals Industry's Code for Environmental 

Management, elaborado por setor empresarial para estabelecer padrões voluntários do tipo 

managment process.
56

 A Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), uma política 

unilateral do Reino Unido, cujo escopo é a publicidade de relatórios apresentados pelas 

empresas ao governo, buscando a transparência de dados.
57

 É voluntária, mas o Reino 

Unido oferece incentivos para aqueles que aderirem. O Processo Kimberly de Certificação, 

focado na mineração de diamantes, já agrega as principais empresas do setor e os países de 

maior relevância. E a IRMA, ainda em fase de desenvolvimento, que partiu de 

stakeholders do setor e tem como previsão o lançamento dos primeiros standards em 

2014.
58
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O terceiro capítulo foi estruturado de forma a analisar a viabilidade de uma 

certificação socioambiental da mineração de agregados para a construção civil no Estado 

de São Paulo. Este estado carece de um maior planejamento industrial das atividades 

minerárias, o que só foi parcialmente solucionado com a criação da Subsecretaria de 

Mineração no âmbito da Secretaria de Energia. Por longo período, essa lacuna foi suprida 

exclusivamente pela SMA
59

, que em conjunto com a CETESB e o CONSEMA 

regulamenta os aspectos socioambientais da mineração no estado. A despeito desse 

contexto histórico, atualmente a pauta da mineração voltou a fazer parte da agenda política 

do estado com a Subsecretaria de Mineração. Assim, a SMA, a CETESB e a Subsecretaria 

de Mineração representam os principais órgãos governamentais na governança dos 

recursos minerais no Estado de São Paulo. Mesmo que se tenha em mente os problemas da 

participação do Poder Público frente ao caráter negocial do sistema, revela-se essencial a 

participação estatal fundada inicialmente nessas três figuras para que a construção de um 

sistema de certificação seja viável. 

A produção de agregados representa 67% da produção total de minérios do Estado de 

São Paulo
60

 e responde por cerca de 40% da produção nacional desses bens
61

. A partir das 

décadas de 1980 e 1990, surgiram novos polos produtores, o que aumentou 

significativamente os conflitos socioambientais com essas atividades.
62

 Um dos principais 

problemas é a disputa pelo uso do solo, que acarreta progressiva indisponibilidade de 

reservas minerais. Com isso as operações são obrigadas a atuarem em distâncias crescentes 

dos centros consumidores, o que encarece sensivelmente o produto.
63

 Considerando esse 
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contexto de conflitos e impactos vivenciados no Estado de São Paulo, optou-se pelo 

modelo de certificação do tipo performance outcomes, em que as decisões são 

compartilhadas com os stakeholders. Dentre esses, foram mapeados como agentes 

essenciais da cadeia de custódia da mineração de agregados no Estado de São Paulo: 

mineradoras, transportadores, concreteiras e construtoras. Trata-se de um mapeamento 

inicial de agentes essenciais, de forma que podem ser identificados posteriormente outros 

agentes em busca de uma ampliação gradual do sistema à totalidade dos agentes 

envolvidos nessa cadeia. 

O escopo da certificação proposta por este trabalho é a tutela dos aspectos 

socioambientais da mineração. No entanto, considerando os desafios do contexto paulista, 

sugere-se ênfase inicial apenas nas questões ambientais. A organização das regras 

materiais, aspecto essencial do modelo de certificação do tipo performance outcomes, pode 

partir dos 10 princípios estabelecidos pelo MCEP. Estes consistiriam na sistemática inicial, 

a partir da qual deveriam ser elaborados critérios de adequação à realidade local. Esta, 

segundo QUARESMA, compreende questões como a alteração temporária do ecossitema, a 

alteração da paisagem, ruído, utilização de recursos hídricos e proximidade de 

comunidades vizinhas.
64

 Para MARTINS DA SILVA
65

, que sintetizou os potenciais impactos 

socioambientais da mineração tanto de areia como de brita, de acordo com as fases de 

exploração, impactos decorrentes de ambas as atividades são bastante semelhantes, com 

exceção daqueles decorrentes do uso de explosivos na exploração de rocha.  

Como forma de diligenciar esses impactos, BARRETO apresenta o investimento em 

tecnologia pela indústria mineral como importante aliado.
66

 O estabelecimento de metas 

quanto à tecnologia aplicada pelas indústrias de mineração de agregados e a sua melhoria 

contínua devem certamente encontrar-se entre os princípios e padrões do sistema de 

certificação proposto. Ademais, destaca-se que outro tema extremamente importante na 

mineração de agregados consiste no descomissionamento das operações e definição do uso 
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futuro das áreas mineradas.
67

 Diante dessa questão, também destacada por FLORES
68

, a 

temática é também adequada à abordagem pelos princípios e critérios do sistema de 

certificação nos termos propostos. 

Para além das regras materiais, as regras procedimentais, como para a resolução de 

conflitos, podem ser estabelecidas a partir das regras de organizações como a ISO e a 

ISEAL. A adoção desses regramentos pode reduzir significativamente o esforço inicial do 

sistema de certificação, e contribuir também na construção da legitimidade do mesmo. 

Com a utilização das bases da ISO e da ISEAL, a responsabilidade pela interpretação dos 

princípios e critérios poderia ficar a cargo da mesma entidade responsável por sua 

elaboração, o que é reforçado pela abrangência do sistema, que afasta a necessidade de 

entidades de interpretação. Pela mesma abrangência restrita, mas de forma oposta, sugere-

se que a certificação do sistema, que ocorrerá por terceira parte, seja realizada por 

certificadoras já acreditadas por entidades internacionalmente reconhecidas. No entanto, 

essa acreditação externa ao sistema gera a necessidade de elaboração de documentos 

orientadores, a exemplo de um protocolo de princípios aos certificadores e de requisitos 

mínimos para a auditoria. 

Outros pontos relevantes são a estruturação de um sistema de elaboração de 

princípios e critérios que permita a formação de consenso entre os stakeholders do setor, 

com participação efetiva e paritária. Necessário também que conte com uma fase de 

estudos técnicos, que sugere-se seja a liderança assumida pelos stakeholder listados no 

setor de pesquisa e desenvolvimento. Há também a questão dos destinatários da 

certificação, com especial enfoque para as empresas de pequeno e médio porte que 

geralmente contam com uma ou poucas minas em operação. Dessa forma, é viável a 

certificação da empresa e não de cada uma das minas como forma para viabilizar 

economicamente a certificação por essas empresas, de maneira a não suportar os custos de 

mais de um processo de certificação. Considerando ainda esse cenário, conclui-se que 

dentre os stakeholders há uma significativa disparidade de poder econômico. Sugere-se 

então que para o financiamento do sistema haja um aporte inicial do setor produtivo para 

sua consolidação. Num segundo momento, no entanto, a iniciativa deve prezar pela 

independência financeira, buscando fontes próprias de recurso. 
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A governança em um sistema de autorregulação, nos termos ora estudados, como um 

sistema de certificação de terceira parte, deve se pautar na legitimidade pragmática. Essa 

legitimidade implica na estruturação de um sistema capaz de captar demandas e interesses 

dos múltiplos atores interessados e oferecer mecanismos e padrões capazes de atendê-los 

satisfatoriamente. Para tanto, é essencial ao sistema o mapeamento desses atores. Este 

trabalho dividiu o mapeamento dos stakeholders da seguinte maneira: setor empresarial, 

mercado consumidor, órgãos governamentais, trabalhadores, sociedade civil, e pesquisa e 

desenvolvimento. Para tanto, foram identificados alguns atores essenciais, de forma que o 

levantamento não abarcou a totalidade de interessados. O estudo concluiu que o setor de 

agregados para construção civil é marcado por uma complexidade de partes interessadas. 

Cada um dos stakeholders representa interesses variados, que se encontram muitas vezes 

em conflito no contexto atual. 

Para superar essas dificuldades, é necessário sinalizar a cada parte interessada as 

vantagens a serem obtidas com o funcionamento da certificação. Foi verificado que para o 

setor empresarial paulista os benefícios derivados da estruturação de um sistema de 

certificação são inúmeros, com destaque para um ganho positivo de imagem frente aos 

demais stakeholders. Para o mercado consumidor, o sistema daria garantia a produtos 

oriundos de fontes responsáveis. Os órgãos governamentais se beneficiariam da alta 

eficácia de um sistema de certificação, com uma melhora nos níveis protetivos do meio 

ambiente e uma grande economia para seu aparato de fiscalização, poupado pelo elevado 

nível de publicidade das informações das empresas certificadas. Trabalhadores e sociedade 

civil, por sua vez, seriam contemplados com a possibilidade de participação direta e 

paritária na construção das metas e diretrizes do setor de agregados. O conjunto de tais 

elementos proporcionaria um importante e inexistente espaço de diálogo, garantindo o 

ingresso e adequado direcionamento dos interesses dos stakeholders da mineração de 

agregados para a construção civil no Estado de São Paulo. 

O quarto capítulo foi estruturado de forma a investigar e sugerir formas de 

colaboração do Estado para a valorização da iniciativa de certificação. Para tanto, 

trabalhou-se sob os comandos nos termos do artigo 170, inciso VI, que descreve que é 

devido tratamento diferenciado para processos produtivos que se diferenciem por sua 

mitigação de impactos ambientais. A despeito das considerações sobre a participação 

temperada estatal, ressalta-se que é inequívoco que o Poder Público pode e deve atuar 

diretamente na viabilização do sistema de certificação ora proposto. Foram apresentados 
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dois temas como possibilidades de atuação conjunta, demonstrando a sua viabilidade no 

contexto regulatório e institucional do Estado de São Paulo. O primeiro tema foi a 

viabilidade de aproximação do licenciamento ambiental ao sistema de certificação 

proposto, e o segundo tema foram as compras “públicas sustentáveis” ou “licitações 

verde”. Estas últimas são ferramentas já verificadas na prática de outros setores, 

principalmente o madeireiro, havendo uma aproximação da Administração Pública ao 

instrumento de mercado da certificação. 

Para o licenciamento como feito atualmente, apontam-se como críticas os custos, a 

falta de clareza quanto aos benefícios sociais, ambientais e econômicos gerados pelo 

processo e a morosidade.
69

 No âmbito das atividades minerárias no Estado de São Paulo, o 

setor empresarial também se manifesta negativamente quanto ao licenciamento 

ambiental.
70

 Ademais, a própria Administração Pública reconhece as deficiências e 

necessidades de aprimoramento do processo.
71

 A discussão sobre o aprimoramento do 

licenciamento ambiental da mineração de agregados revela-se bastante pertinente, em 

especial com a utilização do sistema de certificação como ferramenta. Isto está alinhado ao 

que CAPELLI aponta dentre inúmeras possibilidades de desformalização, que são 

compatíveis com a proposta de aproximação do licenciamento ao sistema de certificação.
72

  

A desformalização do processo, com sua simplificação, depende de normatização 

pelo Estado de São Paulo. Poderia se dar de diferentes formas, como o aumento do prazo 

de validade das licenças, que representaria atrativo considerável à certificação pelos 

empreendedores do setor, e viabilizaria o sistema proposto. De outra parte, FARIAS aponta 

a insuficiência de profissionais habilitados nos órgãos ambientais
73

, pois as matérias 

atinentes à mineração exigem uma grande especialização dos corpos técnicos, o que é de 

difícil e custosa manutenção para o Poder Público. Uma alternativa é o incentivo ao 

monitoramento pelas próprias empresas licenciadas. No âmbito de um sistema de 

certificação, o monitoramento é ainda mais rígido, sendo realizado por entidades 
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71 BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 2009. Licenciamento 

ambiental. Documento para discussão - Versão preliminar. 
72 CAPELLI, Silvia. Desformalização: desjudicialização e autorregulação: tendências no direito ambiental? 
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independentes da empresa auditada. O uso dessa ferramenta se trata de um reconhecimento 

da credibilidade dos processos de certificação e de uma racionalização de esforços do 

Poder Público e do setor privado. 

Segundo BETIOL et al., as certificações, a partir da década de 1990, passaram a 

influenciar tanto as compras quanto as contratações para promover iniciativas de menores 

impactos ambientais.
74

 Como segunda sugestão de colaboração do Estado para a 

valorização do sistema de certificação socioambiental da mineração de agregados para a 

construção civil este trabalho destaca as compras públicas sustentáveis. Segundo estudo da 

Fundação Getúlio Vargas
75

, no ano de 2010, só o Governo Federal investiu 50 bilhões de 

reais em compras e contratações, sendo parte considerável desse valor em obras e 

instalações.
76

 Para os propósitos do mercado de agregados para a construção civil, o 

consumo público torna-se relevante considerando as obras de infraestrutura, habitação, 

urbanização, dentre outras. No Brasil, a temática foi consagrada na “Agenda Ambiental da 

Administração Pública” (A3P), que inseriu a responsabilidade socioambiental e a 

sustentabilidade na gestão pública, com enfoque no poder de compra público.
77

  

No Estado de São Paulo as compras públicas sustentáveis já constituem práticas 

comuns ao Poder Público estadual, coordenadas pela Secretaria de Gestão Pública e 

coordenação técnica da Secretaria do Meio Ambiente.
78

 O destaque é dado à madeira, 

amplamente utilizada na construção civil, incluindo utilizações temporárias, como formas 

para concreto, escoramento e andaimes, mas também como utilizações permanentes, em 

estruturas de cobertura, esquadrarias etc. Do mesmo modo que os agregados, o setor da 

construção civil é o principal consumidor de madeira no Brasil, devendo assumir papel 
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central na preservação desses recursos.
79

 Com isso se objetiva demonstrar que a proposta 

de aproximação da certificação de agregados às compras públicas sustentáveis não só é 

viável, como já conta com estrutura e expertise para sua implementação. 

O quinto capítulo tomou em consideração o fato de que o sucesso de uma iniciativa 

de autorregulação, como um sistema de certificação, depende sensivelmente da legitimação 

alcançada pelo mesmo. Destarte, o capítulo foi estruturado de forma a avaliar o 

posicionamento das partes interessadas por meio uma survey research com a utilização 

de self-administered questionnaires. Efetuou-se previamente um mapeamento exploratório 

de destinatários do questionário, de modo que foram selecionados para a aplicação do 

mesmo alguns atores que representassem os seguintes interesses: setor produtivo; órgãos 

governamentais; sociedade civil; setor consumidor; Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I). 

O questionário contou com 7 questões que tratavam de temas como o levantamento 

das deficiências e omissões da regulação estatal aplicável aos aspectos socioambientais da 

atividade; a complementação do mapeamento de atores interessados; a participação na 

iniciativa das entidades/órgãos em que os entrevistados atuam; a pertinência da 

participação estatal na estrutura do sistema de certificação; a pertinência de tratamento de 

alguns temas levantados previamente neste trabalho. 

Com base nos dados obtidos, foi possível verificar que há posicionamento favorável 

das partes interessadas do setor de mineração de agregados para a construção civil no 

Estado de São Paulo na construção de um sistema de certificação socioambiental. Além 

dessa conclusão, foi possível validar a lista de segmentos e entidades/órgãos que compõem 

o grupo de interesse do setor produtivo em estudo, bem como verificou-se que de fato, no 

contexto abordado, a participação do Poder Público é essencial. Some-se a isso a 

confirmação da adequação dos princípios do ICMM como base para estruturação dos 

Princípios e Critérios da autorregulação proposta e a indicação de desafios e oportunidades 

que possivelmente serão enfrentados no desenvolvimento da certificação proposta. 
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1. BALIZAS LEGAIS PARA A AUTORREGULAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO SETOR 

MINERÁRIO NO BRASIL POR FORÇA DE CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

PRODUTIVO  

 

 

O exame da legalidade e conveniência de um sistema de certificação socioambiental 

da mineração no contexto regulatório80 brasileiro pressupõe a compreensão do exato 

espaço de atuação de um sistema desta natureza assegurado pelo ordenamento brasileiro. 

Para tanto, faz-se necessário o estudo do cenário da legislação minerária e socioambiental 

estabelecido na ordem normativa posta, evitando, destarte, qualquer conflito com as 

competências legislativas e administrativas do Estado. 

Notadamente, o exame da governança81 minerária no ordenamento brasileiro ganha 

destaque em face da atual ordem constitucional, a qual imputou caraterísticas diferenciadas 

e muito restritivas quanto ao acesso aos recursos minerais brasileiros. O presente capítulo 

busca desenvolver argumentos favoráveis à recepção de tal sistema e exemplificar sua 

viabilidade com base em algumas experiências já em curso. São listados tanto instrumentos 

e mecanismos de participação das partes interessadas na governança de alguns setores, 

quanto modelos de autorregulação propriamente ditos no setor minerário. Por fim, 

apresentar-se-á conclusão acerca do espaço de atuação atualmente existente no 

ordenamento brasileiro, bem como dos benefícios oriundos de um sistema de certificação 

para o atendimento das elevadas metas constitucionais de proteção do meio ambiente. 

 

                                                             
80 Para os fins do presente trabalho o termo regulação será utilizado em sentido amplo. Ou seja, como 

definidor da “intervenção estatal na economia por outras formas que não a participação direta na atividade 

econômica, o que incluiria as técnicas e estratégias mais diversas, como a fiscalização, a disciplina, o 

condicionamento, a coordenação e o planejamento da atividade econômica exercida por empresas privadas 

ou estatais”. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Regulação Econômica e Proteção do Meio Ambiente. In: 

SCHAPIRO, Mario Gomes (Org.). Direito econômico regulatório. Série Gvlaw. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
398. 
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emergência de organizações supranacionais. O conceito busca introduzir inovações no modelo tradicional de 

governo, bem como permitir uma maior integração com a sociedade civil e um maior grau de democracia na 

tomada de decisão. JOERGES, Christian. Juridification Patterns for Social Regulation and the WTO: A 

Theoretical Framework (TranState Working Papers, 17) Bremen: Sfb 597, Staatlichkeit im Wandel, 2005 

ISSN 1861-1176, p. 24. 
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1.1.  ESCLARECIMENTO QUANTO AO TANGENCIAMENTO DO TEMA À 

REGULAÇÃO MINERÁRIA 

 

O exame detalhado do modelo de disciplina regulatória das atividades minerárias no 

Brasil, com escopo, para os fins deste trabalho, de excluir dúvida quanto ao relacionamento 

de uma possível autorregulação socioambiental do setor com seu aspecto estritamente 

minerário, é requisito para o início das discussões desta pesquisa. Com esse intuito, passa-

se então ao estudo da regulação do setor de mineração no Brasil, destacando-se os pontos 

de maior relevância para contraposição com o estudo da autorregulação socioambiental 

que será realizado em seguida. Inicialmente, cumpre pontuar que a regulação das 

atividades minerárias é marcada pelas especificidades desse setor. Nas palavras de SERRA e 

ESTEVES, o setor minerário possui traços marcantes quanto 1) à rigidez locacional, 2) à 

raridade e 3) à indispensabilidade do recurso mineral.82 

SERRA e ESTEVES alertam para o fato de que esta regulação sobre a atividade se 

construiu conjuntamente com o desenvolvimento da própria atividade de mineração. Na 

medida em que iam se realizando novas descobertas de minérios, o sistema de regulação da 

exploração mineral adotado variava, de forma própria para cada período histórico.83 Para 

os fins deste trabalho, adotou-se como marco histórico de análise a Constituição Federal de 

1988, que promoveu importante alteração do sistema regulatório minerário brasileiro, 

mudança esta caracterizada por uma retomada da soberania nacional sobre os recursos 

minerais. 

Segundo BERCOVICI, a nova ordem constitucional instaurada em 1988 pela 

Constituição Federal é marcada pela transformação de fins sociais e econômicos em 

jurídicos.84 O artigo 3º indica, nesse sentido, os objetivos e fins a serem perseguidos por 

todos, lançando mão dos meios disponíveis para construção de uma sociedade brasileira 

justa e democrática. Tais objetivos se relacionam diretamente com as diretrizes econômicas 

para o país, de modo que se afirma que o texto constitucional de 1988 é também uma 

constituição econômica. As diretrizes econômicas positivadas pela atual ordem 

constitucional estabeleceram, em diferentes atividades, o que BERCOVICI denomina 
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internalização dos centros de decisão econômica. Isto pode ser deduzido da interpretação 

sistemática, principalmente do artigo 3º, II e do artigo 107, I da Constituição Federal de 

1988.  

Tal dirigismo econômico, marcado pela afirmação da soberania nacional, se reflete 

de maneira direta na busca pela soberania econômica. Esta busca abarca, inclusive, o 

regime de controle de recursos naturais estratégicos, notadamente os recursos minerais e o 

petróleo.85 Como contexto histórico, a autor aponta a ocorrência de embate acirrado 

durante a Assembleia Constituinte. As discussões sobre o tratamento a ser dispensado a 

estes recursos levou a uma dicotomia entre a nacionalização do subsolo e o favorecimento 

do capital estrangeiro no setor minerário. Como resultado dos debates, o legislador 

constituinte postulou no artigo 176, caput e artigo 20, IX, a propriedade da União sobre o 

subsolo brasileiro e os bens minerais presentes no território nacional. 

Para RIBEIRO, o texto constitucional inovou na medida em que tornou explícita a 

determinação da propriedade da União sobre os recursos minerários, o que segundo o autor 

era um direito implícito nas constituições antecedentes.86 Acerca da titularidade da União 

sobre os recursos minerais do território nacional, SERRA afirma que consistindo esses bens 

em recursos finitos, a previsão constitucional de sua propriedade pela União define-se 

como instrumento de garantia do seu uso racional.87 SERRA e ESTEVES pontuam ainda que 

a titularidade da União sobre esses bens acarreta um poder-dever do administrador para 

viabilizar o acesso aos recursos minerais para assegurar o seu fornecimento contínuo à 

sociedade, considerando a indispensabilidade desses bens.88 

Além da nacionalização da propriedade dos recursos minerais, o artigo 176 da 

Constituição Federal de 1988 dispôs sobre questões essenciais em seus parágrafos quanto 

ao regime de acesso aos mesmos. Dentre tais questões, inclusive a natureza da atividade 

minerária, considerada constitucionalmente de interesse público. 
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§ 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser 

efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse 

nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e 

que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que 

estabelecerá as condições específicas quando a essas atividades se 

desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.  

[…] 

§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e 

as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser 

cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do 

poder concedente. (Grifo nosso) 

Segundo BERCOVICI
89, o regime estabelecido pelos dispositivos supratranscritos teve 

como escopo estabelecer regramento em que a garantia da exploração mineral por um 

concessionário estivesse vinculada ao interesse social. Uma vez que a União passa a 

monopolizar o sistema de concessão do direito exploratório, bem como de determinação 

dos procedimentos e requisitos exigíveis para a lavra, não há que se falar no acesso ao bem 

mineral afastado do interesse social. 

No que se refere ao papel dos Estados, Distrito Federal e Municípios no regime de 

aproveitamento dos recursos naturais, pode-se inferir que houve uma ampliação das 

funções assumidas por esses entes.90 Deve ser ressaltada a competência comum de todos os 

entes federativos para fiscalização, acompanhamento e registro das concessões de direitos 

de pesquisa e exploração dos recursos minerais no âmbito de sua jurisdição (artigo 23, XI). 

Por fim, o legislador constituinte previu competência administrativa comum da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios para proteção do meio ambiente e combate à 

poluição (artigo 23, VI), o que se relaciona diretamente com o desempenho das atividades 

minerárias. 
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Há que se analisar ainda no estudo constitucional das questões minerárias que o 

estreitamento da regulação que abarcasse as complexas relações da atividade minerária e o 

crescente escopo normativo de proteção do meio ambiente foram matérias de destaque para 

o legislador constituinte de 1988, visto que os recursos minerais constituem-se também em 

recursos ambientais.91 92 Nesse sentido, destacam-se no texto constitucional algumas 

medidas para compatibilizar a exploração mineral com a proteção ambiental, como, por 

exemplo, o artigo 174, § 3º, que ao tratar da garimpagem privilegiou a exploração por meio 

de cooperativas e associações de garimpeiros objetivando evitar a ação tradicionalmente 

predatória do garimpo. Para BERCOVICI, o privilégio do modelo associativo na garimpagem 

permite uma atividade mais racional e produtiva, o que contribui para o afastamento de 

ações eminentemente predatórias do meio ambiente, bem como da exploração econômica 

dos garimpeiros.93 In verbis: 

§ 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 

cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a 

promoção econômico-social dos garimpeiros.
94

 (Grifo nosso) 

Mais explicitamente, o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 também tratou da 

aproximação da questão ambiental às atividades de mineração. O caput do referido artigo, 

combinado com outros dispositivos do texto constitucional, introduz de modo abrangente 

para todas as atividades, o que inclui a mineração, o princípio do desenvolvimento 

sustentável e da intergeracionalidade, que consiste no dever das presentes gerações 

suprirem suas necessidades sem afetar a capacidade das futuras gerações atenderem às suas 

próprias.  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Desse modo, o princípio do desenvolvimento sustentável fundado sobre o tripé das 

questões sociais, econômicas e ambientais deve ser extraído do referido artigo 225, somado 

ao artigo 6º, que consagra os direitos sociais, bem como ao artigo 170 e seguintes cujo 

conteúdo se refere à ordem econômica brasileira, completando assim os elementos desse 

princípio. 

Ainda no âmbito do artigo 225, seu parágrafo 2º, posteriormente regulamentado pelo 

Decreto nº 97.632/1989, inseriu dever essencial àqueles que desempenham atividades 

minerárias, que consiste na obrigação de recuperação ambiental das áreas degradadas em 

virtude do desenvolvimento dessas atividades. 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 

órgão público competente, na forma da lei. 

Cumpre destacar que o decreto regulamentador da obrigação de recuperação de áreas 

degradadas pela mineração consiste em regramento em evolução de uma questão que 

ocupa posição central na construção de uma mineração socioambientalmente responsável. 

Isso, pois o regramento exige a recuperação do local minerado para um uso futuro 

adequado ao terreno. Esse cenário é objeto de questionamentos e tende a evoluir para 

representar um maior ganho potencial desse instrumento, como se abordará mais 

especificamente a seguir. De qualquer modo, destaca-se uma tendência por parte dos 

órgãos ambientais que aprovam o plano de recuperação dessas áreas no âmbito do 

licenciamento ambiental de elevar o nível de exigências na recuperação, fomentando uma 

maior preocupação com a qualificação do uso futuro das áreas mineradas. 

Outro aspecto da Constituição Federal de 1988 relevante às atividades minerárias 

consiste no desenvolvimento dessas atividades em áreas indígenas, uma vez que os 

impactos gerados podem implicar em consequências relevantes para essas comunidades. 

BERCOVICI afirma que a preocupação com os povos indígenas consagrada no texto 

constitucional demonstra a relevância da regulação e controle da mineração em terras 

indígenas.95 O tema será abordado de forma mais detalhada oporturnamente. 
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Pode-se afirmar ainda que a Constituição de 1988 alterou o cenário tributário da 

mineração brasileira na medida em que passou a tributá-la de modo semelhante às demais 

atividades econômicas, por meio do ICMS e outros tributos, bem como instituiu a CFEM.96 

Esta última, cercada pela existência de debates doutrinários acerca de sua natureza 

tributária ou não. Adepto da segunda opinião, SCAFF afirma que a CFEM consiste em 

“compensação pela exploração de recursos minerais, com natureza jurídica de direito 

econômico e financeiro”.97 Os recursos obtidos com a CFEM, cuja base de cálculo é o 

valor líquido de venda dos produtos minerais, excluídos os custos com tributos de 

comercialização, transporte e seguros, são destinados na proporção de 12% para a União, 

repartidos entre o DNPM e o IBAMA, 23% para os Estados e 65% para os Municípios.98 

A despeito da profunda alteração promovida pela Constituição Federal de 1988, a 

mineração continuou sendo regulada pelo mesmo marco legal infraconstitucional de 1967. 

Ou seja, essencialmente pelo Decreto-lei nº 277, que institui o Código de Mineração, e 

pelo Decreto nº 62.934/68, que o regulamenta, ambos recepcionados pela nova ordem 

constitucional. Deve-se pontuar que somente em 1996 esse marco passou por alterações, 

promovidas pela Lei nº 9.314, que dentre outras alterações modificou os regimes de 

aproveitamento mineral, delegou ao DNPM suas atuais competências de outorgar títulos 

minerários e alterou os procedimentos de outorga. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que o Código de Mineração não regula todos os 

recursos minerais.99 Dentre outros instrumentos legais que regulam bens minerais, 

podemos destacar a Lei nº 4.118/62, que dispõe acerca da política nacional de energia 

nuclear; o Decreto-lei nº 4.146/42, que regulamenta a proteção dos bens e recursos 

arqueológicos no território nacional; o Decreto nº 24.643/34, que instituiu o Código de 

Águas; e a Lei nº 9.427/96, que também disciplina o aproveitamento de recursos hídricos. 

Paralelamente à tutela dos recursos minerais, deve-se destacar o regime próprio do petróleo 

e gás natural imposto pela Lei nº 9.478/97, que trata das atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção desses recursos. 
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Outro relevante aspecto da regulação imposta pelo Código de Mineração que merece 

comentário consiste na delegação de competência legislativa e administrativa quanto aos 

recursos minerais de uso imediato na construção civil para obras públicas que, nos termos 

do parágrafo único do artigo 2º do Código de Mineração e de portaria do MME, podem ser 

diretamente explorados por órgãos da Administração direta e autárquica da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.100 

Diante das diretrizes impostas pelo texto constitucional, pode-se afirmar que o 

modelo atual de governança dos recursos minerais no Brasil foi marcado por inúmeras 

alterações ao longo da história recente, caracterizando-se sempre pela forte centralização 

de competências da União, por meio do Ministério de Minas e Energia. Em virtude das 

inúmeras alterações do modelo regulatório da mineração no Brasil, a estrutura de 

governança, incluindo os órgãos e entidades responsáveis pelo gerenciamento dos recursos 

minerais, passou por composições diversas até o modelo atual.101 Esse movimento continua 

a ocorrer, como se nota no debate acerca da construção de um novo marco regulatório da 

mineração. Com a possível consolidação do novo marco setorial, haverá alteração do 

modelo de governança atual, com a possível criação do Conselho Nacional de Política 

Mineral (CNPM) e da Agência Nacional de Mineração (ANM), bem como diversas outras 

alterações como, por exemplo, nos variados prazos de concessão e no próprio 

procedimento de outorga de títulos minerários. 

A partir da adoção do sistema de exploração por meio de concessão, em 1934, pode-

se afirmar que há uma maior estabilidade quanto à governança mineral, com a criação pelo 

governo de Getúlio Vargas do Departamento Nacional de Produção Mineral por meio do 

Decreto nº 23.979/1934, inicialmente atrelado ao Ministério da Agricultura. 

Posteriormente, a criação, por meio da Lei nº 3.782/1960, de um ministério que cuidasse 

especificamente dos assuntos concernentes à mineração no Brasil, o Ministério de Minas e 

Energia, alterou o regime do DNPM, vinculando-o diretamente ao novo ministério. Pelo 

novo arranjo institucional estabelecido pelas alterações normativas de 1994, o DNPM 

assumiu a competência de promoção do planejamento da exploração mineral e do 

aproveitamento dos recursos minerais em todo território brasileiro, bem como do fomento 

às atividades do setor minerário. Ademais, ressalta-se que a autarquia tem por finalidade 
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exercer a superintendência das pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, 

bem como assegurar, controlar e fiscalizar as atividades de mineração no Brasil. De acordo 

com o artigo 43 do Código de Mineração, a concessão será feita pelo ministro de Minas e 

Energia, mas todo o processo, incluindo a outorga do alvará de pesquisa mineral, será 

comandado pelo DNPM. 

Tais competências encontram-se reguladas atualmente no Código de Mineração e no 

Código de Águas, bem como nos atos normativos e regulamentos que complementam a 

legislação minerária brasileira. Destaca-se que o DNPM tem como missão assegurar que o 

acesso aos recursos minerais brasileiros ocorra de forma racional, segura e em harmonia 

com a proteção do meio ambiente e dos interesses sociais, considerando que se trata de 

bens não-renováveis.102 Segundo NUNES, o DNPM já cumpria, antes da criação do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente pela Lei nº 6.983/81, funções de fiscalização e proteção 

ambiental no âmbito das atividades minerárias. Essas competências foram, com o tempo, 

alteradas para uma perspectiva do uso racional dos recursos minerais, bem como a 

competência suplementar para edição de normas que visem à preservação ambiental e de 

saúde e segurança do trabalho.103 Ainda quanto à sua competência normativa, o Código de 

Mineração estabelece em seu artigo 97 a competência do Governo Federal para a 

elaboração de regulamentos necessários à execução das disposições do código. Esta 

atribuição é desempenhada pelo DNPM, por meio de Portarias, Instruções Normativas, 

Orientações Normativas e Circulares.104 

Somada a essa estrutura de governança, foi criada por meio do Decreto-lei nº 764/69 

a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, à qual foi delegada a função de 

exercer o Serviço Geológico Brasileiro. A entidade também é vinculada ao MME e tem 

como escopo organizar e sistematizar o conhecimento geológico do território brasileiro. A 

CPRM teve seu regime jurídico alterado em um segundo momento, sendo transformada em 

empresa pública pela Lei nº 8.970, de 27 de dezembro de 2004, regime que adota até o 

presente momento. A partir da sua alteração institucional em 1994, a CPRM abandonou 

uma atuação mais fortemente empresarial para assumir o papel de parceria institucional 

com outros órgãos da Administração Pública. A CPRM conta com corpo de funcionários 
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altamente especializados e de atuação eminentemente técnica, para desempenho de suas 

competências institucionais descritas no artigo 2º da Lei nº 8.970/1994. 

O Ministério de Minas e Energia – MME também teve suas competências alteradas 

pela Lei nº 10.683/2003, a partir da qual passou a se responsabilizar pelo tratamento de 

assuntos relacionados à geologia, aos recursos minerais e energéticos, bem como ao 

aproveitamento do potencial hidrelétrico no território brasileiro, à mineração, à metalurgia, 

ao petróleo, aos combustíveis, à energia elétrica e nuclear. Para tratar especificamente dos 

temas afetos à mineração, quais sejam, geologia, recursos minerais, mineração e 

metalurgia, a mesma lei que atualizou a estrutura do MME instituiu a Secretaria de 

Geologia, Mineração e Transformação Mineral. A governança mineral no Brasil conta 

ainda com o Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, instituído em 1978 e atualmente 

vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. O centro agrega as 

funções de promoção do desenvolvimento tecnológico do setor minerário, levando em 

consideração a escassez e finitude desses recursos, bem como a necessidade de 

preservação ambiental, o bem estar social e o fortalecimento da economia nacional.105 

Uma vez compreendido o sistema nacional de governança dos recursos minerais, 

cumpre fazer nota acerca da governança operada pelos demais níveis da Federação, sempre 

se tendo em mente as competências estabelecidas pela Constituição, que são comuns a 

todos os entes federados apenas quanto ao registro, acompanhamento e fiscalização das 

concessões de exploração desses recursos, nos termos do artigo 23, XI. Destarte, ressalta-

se que na década de 1960 alguns estados federados contavam com suas próprias agências e 

instituições de governança mineral, o que demonstrava o interesse desses estados, sempre 

em continuidade à política federal, em desenvolver as atividades minerárias na economia 

local. A nova ordem constitucional de 1988 levou ao encerramento da maioria dessas 

entidades, destacando-se o crescimento de importância das secretarias estaduais e de 

centros de investigação.106 

Não obstante o cenário de centralização da governança dos recursos minerais na 

União, verifica-se na Bahia situação particular em virtude do importante papel assumido 

pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM. A CBPM consiste em empresa de 

pesquisa mineral e serviço geológico do Estado da Bahia, que, dentre outras atribuições, 

busca promover o estudo e implementação de práticas no setor mineral que conciliem os 
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pilares do desenvolvimento sustentável: meio ambiente, desenvolvimento social e 

desenvolvimento econômico. 

Diante deste cenário regulatório, fica evidente a completa exclusão de uma possível 

autorregulação ou corregulação no que tange ao direito minerário no Brasil. Apresenta-se, 

assim, a primeira premissa dos debates acerca de um sistema de certificação do setor 

minerário no Brasil: sua atuação está integralmente vedada no que concerne ao âmbito do 

exercício das competências legislativas e administrativas definidas pelo legislador 

constitucional quanto aos recursos minerais. 

A despeito dessa vedação, pode-se perceber um alargamento no tratamento 

constitucional dos recursos minerais no que tange à proteção do meio ambiente e garantia 

de desenvolvimento social. O constituinte estabeleceu diretrizes para a governança desses 

bens voltada à concepção de sustentabilidade, diretrizes estas que não só permitem a 

atuação por meio da autorregulação e corregulação, como seriam potencialmente 

qualificadas com a utilização desses instrumentos privados, o que será objeto dos próximos 

itens desse capítulo. 

 

1.2. LIMITES ENTRE REGULAÇÃO E AUTORREGULAÇÃO 

 

Previamente ao exame da viabilidade da autorregulação no contexto da regulação 

socioambiental do ordenamento brasileiro, devem ser feitos alguns apontamentos acerca 

dos conceitos de regulação e de autorregulação a serem utilizados no presente trabalho, 

bem como do enfoque com que serão tratados.  

A despeito da enorme variedade de acepções conferidas pela doutrina ao termo 

regulação, de acordo com o contexto em que é utilizado, ressalta-se que no presente 

trabalho o termo regulação é utilizado em sua acepção mais ampla. Ou seja, a regulação 

ora estudada consiste em toda forma de intervenção estatal na economia, ressalvada a 

participação direta do Estado.107 Nessa mesma linha, RIBEIRO também apresenta conceito 

de regulação como o conjunto de instrumentos pelos quais o Poder Público faz imposições 
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às empresas e aos cidadãos.108 MATTOS pontua que o termo regulação é bastante variável, 

uma vez que está diretamente relacionado com as características econômicas de cada país 

e, consequentemente, com as formas de intervenção por estes adotadas.109 

Já quanto ao conceito de autorregulação, é necessário indicar que sobre os elementos 

dessa discussão inseridos no estudo teórico da regulação se aponta a existência de uma 

série de modelos e sistemas regulatórios, sendo muitas vezes difícil a delimitação dos 

mesmos. SOLOMON denomina esse fenômeno como blurring boundaries da teoria e prática 

regulatórias.110 A partir da compreensão desse cenário de modelos regulatórios, será 

possível delimitar o tipo de autorregulação utilizada por este trabalho. MATTOS pontua 

também a existência de divergência doutrinária acerca dos conceitos de regulação e de 

desregulação. O autor ressalta que não se podem confundir os debates travados no contexto 

jurídico-institucional norte-americano com o que se poderia chamar de regulação 

econômica em sentido amplo.111 

No primeiro caso, a discussão se refere à corrente que defende a desregulação como 

consequência das alterações, na década de 1980, quanto à política regulatória na Europa e 

nos EUA. Nessa época, verificaram-se os fenômenos das privatizações na Europa e de 

deregulation nos Estados Unidos. A origem dos fenômenos consistiu, na Europa, na 

necessidade de enfrentamento de questões como a captura da administração empresarial 

por interesses políticos, falhas de concorrência, deficiências da Administração Pública, 

entre outros. Ademais, o autor cita como causa propícia a esse ambiente regulatório a 

criação do Direito Comunitário Europeu, que tem como vertente econômica o princípio da 

livre-iniciativa. Nos EUA, a desregulação é compreendida como uma flexibilização da 

intervenção estatal na economia, tendo suas origens em críticas à restrição do acesso de 

novos integrantes no mercado, desestímulo à inovação, altos custos etc.112 De modo 

resumido, a desregulação, no contexto norte-americano “não significa eliminar 

                                                             
108 RIBEIRO, Flávio de Miranda. Reforma da Regulação Ambiental: características e estudos de caso no 

Estado de São Paulo. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais). Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais. Instituto de Eletrotécnica e Energia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 27. 
109 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Regulação econômica e democracia: contexto e perspectivas na 

compreensão das agências de regulação no Brasil. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Regulação, Direito e 
Democracia. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, p. 53. 
110 SOLOMON, Jason M. New governance, Preemptive self-regulation, and the blurring boundaries in 

regulatory theory and practice. (2010). Faculty Publications. Paper 680. 
111 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Regulação econômica e democracia: contexto e perspectivas na 

compreensão das agências de regulação no Brasil. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Regulação, Direito e 

Democracia. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, p. 53. 
112 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Regulação econômica e democracia: contexto e perspectivas na 

compreensão das agências de regulação no Brasil. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Regulação, Direito e 

Democracia. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, p. 45. 



57 

 

completamente as regras, mas introduzir mais concorrência onde antes havia mais 

regulação”.113  

De outro modo, a corrente de regulação econômica em geral, com fundamento no 

amadurecimento da democracia e no consequente crescimento da regulação voltada a 

finalidades sociais114 115, sustenta que a desregulação econômica “seria uma mudança nas 

técnicas de regulação, de modo a elevar a eficácia reguladora da atuação estatal sob o 

domínio econômico”.116 JOERGES afirma que a partir da década de 1980 consolidou-se a 

percepção de que a regulação deveria superar a simples dicotomia mercado/Estado, o que 

se somou à preocupação com a melhoria na implementação e conformidade com a 

regulação. Para o mesmo autor, essa corrente, também conhecida como reflexive law ou 

“direito reflexivo”, sintetizou duas grandes preocupações: a primeira com a efetividade da 

regulação socioeconômica; e, a segunda, com a legitimidade e participação de atores não-

governamentais no processo regulatório.117  

Para os fins do presente trabalho, os debates sobre desregulação serão tratados de 

acordo com a ideia de regulação econômica em sentido amplo. Ou seja, trata regulação 

como forma de intervenção estatal na economia nos termos definidos acima, e 

desregulação como um fenômeno de transformações dessas formas de intervenção estatal, 

nos termos do Direito Reflexivo/responsive law/responsive regulation. 

No estudo específico dessas correntes doutrinárias, cumpre ainda aprofundar os 

debates acerca deste dito Direito Reflexivo. Sobre seu surgimento, NUSDEO pontua que a 

tardia industrialização e organização da Alemanha como um Estado-Nação, tal qual a 

Itália, acarretou na existência de um liberalismo mitigado e em uma menor separação entre 

o Público e o Privado. Esse cenário permitiu uma maior simbiose entre o Estado e o setor 

empresarial, que lança mão da teoria estrutural-funcional para desenvolvimento de novo 
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enfoque e estruturas de regulação118, e, notadamente, se tornou propício à estruturação do 

Direito Reflexivo. NUSDEO afirma que o surgimento dessas variações regulatórias também 

tem suas origens na própria crise da regulação. De modo bastante sucinto, essa crise pode 

ser explicada a partir da proliferação da regulação de diversos setores, que encontrou sérias 

dificuldades de implementação.119 Assim, dessas dificuldades surge a percepção de que “a 

forma adequada de regular será não regular diretamente mas, oferecer condições ou 

parâmetros para que a norma nasça espontaneamente dentro do próprio setor, ou setores 

a serem regulados”.120 Essa percepção deverá ser mitigada de acordo com o contexto a que 

será aplicada, uma vez que nem sempre a regulação privada será ideal. 

TEUBNER, responsável pelo diagnóstico e pela sistematização do movimento do 

Direito Reflexivo, define o movimento como “stage, in wich law becomes a system for the 

coordination of action within and between semi-autonomous social subsystems […]”.121 

Essa corrente posteriormente expandiu-se para outros países com pequenas nuances, vindo 

a denominar-se responsive law.122 Nesse ponto, cumpre fazer pequena explicação 

terminológica acerca dos termos responsive law e reflexive law, que a despeito de tratarem 

do mesmo fenômeno, possuem variações. O primeiro termo foi estabelecido, segundo 

TEUBNER, por NONET e SELZNICK na década de 1970, e consiste numa forma de regulação 

que combina uma orientação para o estímulo e incentivo, com um modelo de participação 

no processo de elaboração legal.123 Quanto ao termo reflexive law, trata-se de criação do 

próprio TEUBNER para sistematizar as transformações no modelo de regulação, incluindo as 

identificadas por NONET e SELZNICK. 

                                                             
118 NUSDEO, Fábio. Autorregulação em direito econômico. Direito no século XXI. Elizabeth Accioly 

(Coord.). Curitiba: Juruá, 2009, p. 170. 
119 NUSDEO, Fábio. Autorregulação em direito econômico. Direito no século XXI. Elizabeth Accioly 

(Coord.). Curitiba: Juruá, 2009, p. 167. 
120 NUSDEO, Fábio. Autorregulação em direito econômico. Direito no século XXI. Elizabeth Accioly 

(Coord.). Curitiba: Juruá, 2009, p. 173. 
121 TEUBNER, Gunther. Substantive and Reflexive Elements in Modern Law. Law & Society Review. V. 17. 
N. 2, 1983. Disponível em: 

<http://upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Sociolog%C3%ADa/Gunther%20Tuebner/Sustantive%20and%20Ref

lexive%20elements%20in%20modern%20law.pdf> Acesso em: 06 de janeiro de 2014. 
122 NUSDEO, Fábio. Autorregulação em direito econômico. Direito no século XXI. Elizabeth Accioly 

(Coord.). Curitiba: Juruá, 2009, p. 169. 
123

 TEUBNER, Gunther. Substantive and Reflexive Elements in Modern Law. Law & Society Review. V. 17. 

N. 2, 1983. Disponível em: 

<http://upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Sociolog%C3%ADa/Gunther%20Tuebner/Sustantive%20and%20Ref

lexive%20elements%20in%20modern%20law.pdf> Acesso em: 06 de janeiro de 2014, p. 246. 

http://upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Sociolog%C3%ADa/Gunther%20Tuebner/Sustantive%20and%20Reflexive%20elements%20in%20modern%20law.pdf
http://upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Sociolog%C3%ADa/Gunther%20Tuebner/Sustantive%20and%20Reflexive%20elements%20in%20modern%20law.pdf
http://upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Sociolog%C3%ADa/Gunther%20Tuebner/Sustantive%20and%20Reflexive%20elements%20in%20modern%20law.pdf
http://upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Sociolog%C3%ADa/Gunther%20Tuebner/Sustantive%20and%20Reflexive%20elements%20in%20modern%20law.pdf


59 

 

AYRES e BRAITHWAITE
124, que para além das fronteiras da Alemanha e dos EUA 

também analisam o fenômeno do Direito Reflexivo, porém sob o nome de responsive 

regulation, afirmam que se trata de variação da regulação que se preocupa com o estudo da 

sua finalidade, focando-se justamente na melhoria das práticas ambientais, consumeristas, 

de saúde e segurança ocupacional, etc., de um determinado setor, quando a regulação 

estatal é insuficiente ou ineficaz.125 O Direito Reflexivo estudado pelos autores parte da 

constatação dessa insuficiência da atuação repressiva da regulação estatal. Destarte, busca-

se congregar os stakeholders de um setor para que os mesmos compreendam as suas 

práticas negativas e desenvolvam mecanismos que evitem a sua recorrência.126 Para 

NUSDEO, esta busca por uma regulação negociada consiste justamente na essência do 

Direito Reflexivo. Isso, pois o mesmo preocupa-se com o procedimento participativo e 

negocial de elaboração da regulação em um setor como um mecanismo de obtenção de 

resultados mais flexíveis e mais facilmente assimilados pelo setor regulado. Ou seja, como 

forma de diminuir as dificuldades de implementação.127 

Outra característica marcante de atuação do Direito Reflexivo consiste num enfoque 

menos repressivo e muito mais pautado no estímulo ao setor. Ou seja, tem como premissa 

o comprometimento dos agentes regulados. A utilização de mecanismos de incentivo, 

segundo BRAITHWAITE, consiste em alternativa inclusive com menor custo para o Estado. 

Isso, pois tais mecanismos inserem um passo prévio à “repressão” estatal, que é a 

“repressão” pelo próprio setor. Na autorregulação o próprio setor verifica a sua 

conformidade antes que a análise seja feita pelos agentes estatais.128 Essa forma de 

regulação pode ser exemplificada na comparação com a regulação repressiva por meio da 

figura abaixo: 
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Figura 1 - Pirâmide de estímulos e sanções
129 

Além do debate acerca da responsive regulation, outros aspectos da autorregulação 

devem ser examinados. De modo genérico, CALABRÓ pontua que a autorregulação, nos 

mais diversos ramos do conhecimento, tem como característica central a capacidade de um 

organismo estabelecer regras internas que se equilibrem aos estímulos externos que 

enfrenta.130 Por outro lado, a regulação consiste na forma de intervenção do Estado na 

sociedade. A integração entre a regulação e autorregulação é indispensável, pois, segundo 

CALABRÓ, a regulação legitima, normatiza e fiscaliza a autorregulação.131 

Nota-se que a autorregulação passou por um processo de institucionalização a partir 

das experiências de autorregulação das categorias profissionais por meio das corporações 

de ofício durante a Idade Média. Desde então, a autorregulação normativa tem passado por 

um profundo fenômeno de institucionalização, com o surgimento de complexas estruturas 

coletivas. No âmbito dessas estruturas são debatidos elementos que cada vez mais 
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caracterizam a autorregulação, como os processos decisórios, comunicação, informação, 

governança e representação de interesses dos seus destinatários.132 

Essas novas e complexas estruturas, segundo SOLOMON, apresentam variações, as 

blurring boundaries, da regulação estatal. Ocorrem em inúmeros aspectos, como na 

definição dos papéis dos atores da regulação, nos seus estágios, nos modos, nas funções e 

na sua estrutura.133 Quanto aos papéis, o autor afirma que tradicionalmente há agentes 

estatais reguladores, um setor privado destinatário da regulação e terceiros interessados no 

setor que tentarão influenciar a regulação. Esta distribuição pode ser alterada de inúmeras 

formas nos novos modelos de regulação.134 Já no que tange aos estágios da regulação, o 

autor pontua que os instrumentos de estímulo e incentivo utilizados pelos novos modelos 

de regulação acabam por mitigar os tradicionais estágios de elaboração da lei, aplicação, 

controle e implementação.135 

Também os modos de regulação poderão variar amplamente nesses novos sistemas, 

abrangendo desde uma autorregulação privada obrigatória, até uma corregulação. No que 

concerne às funções, tais modelos agregam algumas novas às tradicionais funções de 

prescrição de padrões obrigatórios e fiscalização de seu cumprimento, como, por exemplo, 

a busca pela melhoria contínua. Por fim, no que diz respeito à estrutura da regulação, a 

contraposição de centralização ou descentralização, horizontalidade ou verticalidade é 

também alterada. Os novos modelos regulatórios muitas vezes não fazem escolhas 

binárias, construindo estruturas que misturam esses elementos.136 

CALABRÓ apresenta uma forma de variação da autorregulação que se foca no estudo 

da sua obrigatoriedade. Para o autor, existe a autorregulação legal, que deriva de um 

comando normativo para que uma entidade privada estruture um sistema de 

autorregulação, mas há também a autorregulação voluntária, que surge da livre contratação 

dos agentes privados, sendo comumentemente confundida com o próprio conceito de 

“livre-iniciativa”. Importante destacar dessa classificação o fato de que o primeiro modelo 

de autorregulação estará sujeito aos regimes jurídicos público e privado, enquanto o 
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segundo somente se sujeitará ao regime privado.137 Como exemplo de autorregulação legal 

pode-se citar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), criada pela Lei nº 6.385/76. Em 

contrapartida, como exemplo de autorregulação voluntária cita-se o sistema de certificação 

do Forest Stewardship Council – FSC. Ainda quanto à autorregulação voluntária, deve-se 

ressaltar que existe nesse caso uma legitimação negativa pelo Estado. Tais sistemas 

regulatórios atuam no âmbito do que não é regulado pelo Estado, do que é permitido.138 

Desse modo, um sistema de regulação deverá indispensavelmente delimitar sua 

abrangência reguladora a partir do estudo e delimitação da regulação estatal existente para 

o setor em que pretende atuar. Essa discussão será aprofundada ao final deste capítulo. 

Fator importante que surge do estudo da autorregulação, especificamente da 

voluntária, consiste na viabilidade de ela interagir e integrar-se à regulação existente. Para 

CALABRÓ, essa integração é completamente viável e, inclusive, aponta para o fato de a 

autorregulação voluntária tornar-se muitas vezes um estímulo extra à conformidade do 

setor regulado. Para que esse efeito positivo se verifique, o autor conclui que a 

autorregulação voluntária deverá dar enfoque aos aspectos da regulação que necessitam de 

aprimoramento.139 Essa temática será a base para as discussões do capítulo 4 desse 

trabalho. 

Para CALABRÓ, o benefício da autorregulação consiste na sua capacidade de fornecer 

maior eficácia aos comandos que gera quando comparada com a tradicional regulação 

estatal. Isso, pois a autorregulação deriva de uma atividade mais próxima e participativa 

dos seus destinatários.140 O autor pontua que a autorregulação permite a reunião e 

organização sistemática das tecnologias, informações e conhecimentos de cada setor, 

permitindo, assim, a construção de padrões de conduta mais homogêneos e coincidentes 

com os interesses dos destinatários.141 SOLOMON apresenta essas novas ferramentas 

regulatórias como uma possível estratégia do Estado para dar conta de todas as questões da 

sociedade contemporânea que merecem regulação. O autor defende que tais ferramentas 

devem ser assimiladas de modo positivo na medida em que permitem o que denomina uma 
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industry capture pelo Estado. Ou seja, é o uso intencional da “delegação” de competência 

regulatória ou legitimação da autorregulação privada, a depender do tipo de regulação, ao 

setor privado para estabelecimento das melhores práticas do setor.142 

A autorregulação, seja voluntária ou legal, tem se consolidado como importante 

ferramenta para contornar as limitações da regulação estatal. Isso, pois o modelo de 

regulação rígida e fechada encontra inúmeras dificuldades para diligenciar as complexas 

demandas e condutas sociais da contemporaneidade. Assim, a autorregulação, que permite 

uma maior interação com essa rede de diferentes destinatários, é instrumento cada vez mais 

adequado. Para CALABRÓ, a interação dessas formas regulatórias é essencial para evitar 

uma marginalização das normas postas e para viabilizar o recepcionamento e acomodação 

de novas e mutáveis realidades.143 Para NUSDEO, a autorregulação consiste em instrumento 

a ser seriamente considerado para melhorar a efetividade da regulação em vários setores. 

Assim, a autorregulação não prescinde do Estado, mas o leva a implementar seus objetivos 

de forma mais “flexível, mais realista e, sobretudo, mais eficaz pela aderência aos mores 

próprios a cada setor”.144 

A partir desse breve panorama dos debates acerca da regulação e da autorregulação, 

cumpre informar que o presente trabalho tem como pressuposto a construção de um 

sistema de certificação que consista em uma autorregulação voluntária dos aspectos 

socioambientais das atividades minerárias. Consequentemente, há que se debater as 

possibilidades de uma iniciativa dessa natureza no ordenamento brasileiro. Como já foi 

descrito, deve-se fazer ressalva à regulação minerária brasileira, que não permite uma 

autorregulação voluntária.  

 

1.3. REGULAÇÃO AMBIENTAL DA MINERAÇÃO NO BRASIL 

 

Superada a análise da regulação minerária pelo ordenamento brasileiro, passa-se ao 

exame do tratamento dispensado às atividades minerárias e aos recursos minerais no 

âmbito da tutela ambiental. Para tanto, faz-se oportuna a apresentação de um breve 
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panorama da evolução da regulação ambiental no ordenamento pátrio. Segundo o estudo 

do projeto Mining, Minerals and Sustainable Development – MMSD para a América 

Latina, a evolução da regulação ambiental brasileira seguiu a evolução internacional, com 

um atraso de quase dez anos145, podendo ser dividida em três fases: 

[…] la primera, hasta los años 60, caracterizada por una visión 

fragmentada, se ocupa de algunos recursos, en particular relacionados 

con la salud, como el agua potable, de algunas especies de flora y fauna, 

así como de las condiciones de trabajo; la segunda, de los años 70 a los 

80, comienza a considerar cuestiones más amplias, como la 

contaminación y el crecimiento de las ciudades, hasta llegar a una visión 

holística del medio ambiente como ecosistema global; y la tercera, a 

partir de los años 90, sitúa al desarrollo sustentable como el gran 

desafío, el de armonizar el desarrollo económico y social con la 

preservación del planeta.
146 

A primeira onda de regulação ambiental caracteriza-se pela preocupação com o meio 

fisíco, tutelando o meio ambiente por meio de instrumentos coercitivos. Ademais, trata-se 

de uma regulação fortemente centralizada no Poder Público, comumentemente denominada 

“comando e controle”.147 No que tange à postura durante os anos 1970 e 1980, nota-se que 

o governo adotava uma política de proteção ambiental ainda essencialmente pautada nas 

regras de comando e controle, bem como se verificou profusão de normas e regulamentos 

de natureza ambiental nesse período.148 Essa segunda “onda” de regulação ambiental, a 

despeito de possuir traços fortemente repressivos, diferencia-se da anterior na medida em 

que objetivou abarcar questões mais complexas que a simples tutela do meio físico.149
 

RIBEIRO assevera que o Brasil ainda se encontra pautado nesse modelo fortemente 

coercitivo e repressivo de regulação ambiental, a despeito de já ocorrer uma gradual 
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transição para um modelo de viés preventivo, mais pautado nos estímulos e na participação 

de atores externos ao Poder Público.150 

RIBEIRO e KRUGLIANSKAS apontam para o fato de que essa regulação ambiental 

pautada “comando e controle”, que os autores denominam “tradicional”, encontra limites 

para lidar com a complexidade dos atuais problemas ambientais. Os autores verificam uma 

série de limitações de naturezas distintas que passam por questões epistemológicas, pelos 

próprios objetivos das políticas ambientais, pela capacidade de dar soluções aos mais 

variados problemas ambientais, bem como por questões de eficiência econômica, 

administrativas, de opções tecnológicas, relações institucionais e na própria governança 

ambiental.151 

A constatação desta série de limitações gera uma percepção de insuficiência desse 

modelo regulatório tradicional. Isto, por sua vez, levou ao surgimento de uma terceira onda 

de regulação que tem como traço marcante o controle preventivo dos impactos e danos ao 

meio ambiente.152 FIORINO aponta para o fato de que esse modelo “tradicional” se 

fundamenta nas premissas de que o setor privado só tem comprometimento com o ganho 

econômico acima de qualquer outro valor e de que o Poder Público é o mais capacitado 

para determinar os objetivos e diretrizes quanto ao meio ambiente, o que exigiria desse um 

posicionamento estritamente legalista e repressivo para impor condutas ao empresariado.153 

A nova regulação ambiental, ainda em construção, abandona essas premissas e passa a 

adotar novas ferramentas de interação entre os atores governamentais e os atores externos, 

permitindo e incentivando a participação e cooperação desses atores, o que FIORINO
154 

avalia, também, como o modelo da “regulação reflexiva”. 
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Diante desse cenário, cumpre examinar os principais diplomas legais da regulação 

ambiental que guardem conexão com a mineração. A Política Nacional do Meio Ambiente, 

Lei nº 6.938, datada de 1981, constitui-se no mais amplo instrumento de regulação 

ambiental brasileiro, no qual foram estabelecidos os objetivos, metas e ferramentas dessa 

regulação. Mas somente com a Constituição Federal de 1988 a regulação ambiental ganhou 

verdadeiramente autonomia no ordenamento brasileiro, uma vez que as disposições 

constitucionais acerca da proteção do meio ambiente forneceram legitimidade para a 

atuação estatal ou civil para a preservação ambiental.155 Ressalta-se o papel da Constituição 

Federal de 1988 na colocação das questões ambientais na pauta central do 

desenvolvimento do país, reservando capítulo próprio para a matéria e inserindo a proteção 

do meio ambiente em outros temas, como por exemplo em um princípio da ordem 

econômica, nos termos do artigo 170. 

BENJAMIN aponta a inserção dos princípios ambientais na ordem econômica como 

um direcionamento do direito ambiental a uma finalidade redistributiva, de combate às 

externalidades socioambientais negativas das atividades econômicas mediante a mitigação 

da sua socialização, por meio de seus inúmeros instrumentos.156 Já para SILVA, a 

consagração das questões ambientais no texto constitucional consiste em opção do 

legislador constituinte em elevar o direito ao meio ambiente à categoria de direito 

fundamental da pessoa humana.157 

Ademais, a Constituição de 1988 inseriu no ordenamento brasileiro princípios 

norteadores da tutela ambiental, como a função socioambiental da propriedade158, 

participação popular, prevenção dos danos ao meio ambiente, responsabilidade integral 

pela restauração de danos ambientais, bem como respeito às comunidades indígenas e 

tradicionais, dentre outros.159 Ressalte-se, no entanto, que, de acordo com doutrina e 
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jurisprudência, a previsão constitucional ambiental possui forte preocupação com a 

eficácia, de modo que as disposições constitucionais objetivam resultados efetivos de 

proteção do meio ambiente, caracterizando-se pelo estabelecimento de diretrizes 

afirmativas quanto à atuação estatal e de outros agentes na proteção ambiental. Para 

BENJAMIN, o direito ambiental constitucionalizado busca evitar o discurso retórico e vazio, 

preocupando-se com o estabelecimento de instrumentos que viabilizem a sua 

concretização, o que se verifica nos parágrafos do artigo 225.160 

Notadamente, a Constituição Federal de 1988 assume papel central na regulação 

ambiental na medida em que delimitou e regulou as competências dos entes federados no 

que tange ao direito ambiental, matéria que até o presente momento, a despeito da 

regulamentação proporcionada pela Resolução CONAMA nº 237/1997 e pela Lei 

Complementar nº 140/2011, suscita debates doutrinários e uma grande litigiosidade. O 

legislador constituinte organizou as competências ambientais em duas frentes: 1) a 

administrativa, incluindo nesta o poder-dever de implementar as diretrizes constitucionais, 

fiscalizar e controlar o meio ambiente, e 2) a legislativa, que consiste no poder de legislar e 

regulamentar questões afeitas ao meio ambiente. 

A competência administrativa em matéria ambiental, por determinação 

constitucional, possui tão somente uma categoria. Trata-se de competência comum de 

todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 

artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal, posteriormente regulamentado pela 

Resolução CONAMA nº 237/1997 e pela Lei Complementar nº 140/2011. Para FONSECA, 

o compartilhamento das competências administrativas ou materiais ambientais entre todos 

os entes federativos consiste em importante instrumento de desenvolvimento nacional, 

porém, que exige como contrapartida uma coordenação e capacitação administrativa ainda 

não vistas.161 MACHADO afirma que os entes federados devem exercer a tutela ambiental 

conjuntamente para que se assegure o desenvolvimento sustentável, atuando de modo 
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harmônico e com integração de políticas públicas para se afastar uma sobreposição de 

atuação desnecessária.162 

A partir desse comando, a governança dos recursos ambientais no território brasileiro 

é efetivamente exercida pela União, principalmente por meio do IBAMA, auxiliado pelo 

CONAMA, e do ICMBio, exercida pelos Estados, por meio de suas agências ou órgãos 

ambientais, e exercida cada vez mais pelos Municípios, que após a promulgação da Lei 

Complementar nº 140/2011 tiveram prestigiadas as prerrogativas que lhe foram conferidas 

pela Constituição na tutela do meio ambiente. 

No âmbito federal, no que concerne especificamente às atividades minerárias, 

destaca-se que o IBAMA conta com a Coordenação Geral de Transporte, Mineração e 

Obras Civis, responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de avaliação 

de impactos ambientais e demais procedimentos de licenciamento ambiental, nos termos da 

Portaria do IBAMA nº 341/2011, que aprova o Regimento Interno deste órgão. Quanto aos 

Estados, é possível indicar que inúmeros já contam com estruturas especializadas nas 

questões afeitas às atividades minerárias. Estruturas estas que variam largamente de acordo 

com a própria estrutura de cada sistema ambiental estadual. No Estado de São Paulo, por 

exemplo, a CETESB possui a “Câmara Ambiental do Setor de Mineração”, que consiste 

em canal de interação do Estado e da sociedade civil para discussão estratégica da gestão 

ambiental no território estadual. Atualmente, é composta por representantes do setor 

público, oriundos do Sistema Estadual de Meio Ambiente, e do setor privado, oriundos das 

entidades representativas do setor produtivo e de infraestrutura.163 

Por fim, no nível municipal de governança ambiental se destaca que foi reservada a 

esses entes a competência para licenciar atividades de impacto local definidas por 

tipologias pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, bem como atividades localizadas 

em unidades de conservação por eles instituídas.164 No entanto, há dificuldade de se traçar 

um retrato do modelo adotado uma vez que existe grande diversidade em todo território 

nacional, o que foi revelado pelo censo de 2012 do IBGE.165 
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Já no que concerne à competência legislativa, a opção constitucional foi por um 

modelo de governança mais complexo estabelecendo uma gama de categorias, que a 

doutrina sistematizou em privativa, exclusiva, concorrente e suplementar.166 SARLET e 

FENSTERSEIFER alertam para o fato de que a Constituição de 1988 preconizou um abandono 

de um excessivo centralismo da União, para construir também na governança ambiental 

um sistema mais democrático e participativo.167 Quanto à classificação das competências 

legislativas, FERREIRA alerta para a existência de divergência quanto à diferenciação das 

competências privativa e exclusiva, que para parte da doutrina são semelhantes e para outra 

corrente diferenciam-se na medida em que a exclusiva não comporta delegação.168  

As competências privativas foram reservadas à União, incluindo, dentre outras, a 

competência para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais e atividades 

nucleares, nos termos do artigo 22. Quanto às competências exclusivas, foram reservadas 

aos Estados, nos termos do artigo 25, §§ 1º e 3º, e aos Municípios, nos termos do artigo 30, 

I. De outro modo, as competências concorrentes envolvem a União, Estados e Distrito 

Federal, estando previstas no artigo 24, nos incisos I, VI, VII e VIII, incluindo, 

respectivamente, temas como direito urbanístico, florestas, caça, pesca, fauna, conservação 

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 

da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Na competência concorrente, cabe à União estabelecer regras gerais acerca das 

matérias descritas (§ 1º, artigo 24), enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete a 

elaboração de normas específicas e adequadas à realidade regional, sem no entanto 

contariar as disposições federais. Não obstante, no silêncio do legislador federal é 

assegurada aos Estados e ao Distrito Federal a competência suplementar plena sobre essas 

matérias até o suprimento da omissão federal (§ 3º, artigo 24). Deve-se pontuar que a 
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União fica limitada à edição tão somente de normas gerais, assegurando-se assim o espaço 

de suplementação pelos demais entes.169  

Por fim, a competência suplementar também é assegurada aos Municípios no artigo 

30, II, para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Tal competência 

inclui poderes para suplementar a legislação federal e estadual em suas lacunas, bem como 

para complementar as normas gerais estabelecidas pelos demais entes, sem contrariar suas 

disposições.170 Para ANTUNES, a previsão dessas competências ambientais pelo legislador 

constituinte decorre diretamente da elevação pela Constituição Federal de 1988 dos 

Municípios à condição de entes políticos integrantes da Federação. O autor pontua ainda a 

importância da atuação dos Municípios na tutela ambiental, uma vez que os mesmos 

consistem nos entes que conhecem mais diretamente os problemas ambientais, 

assegurando-se, assim, uma maior efetividade da proteção ambiental.171 

Diante deste exame acerca das competências constitucionais ambientais, cumpre 

analisar o estado atual do ordenamento brasileiro, marcado por possuir diplomas legais 

ambientais específicos para as atividades minerárias. Nesse sentido, POVEDA ressalta que o 

tratamento legal dos recursos minerais no âmbito da regulação ambiental possui 

características diferenciadas, uma vez que esses recursos constituem bens ambientais de 

natureza especial, já que não são renováveis.172 Segundo estudo elaborado por FARIAS para 

o PNUD, o aspecto ambiental da mineração no Brasil está sujeito a um sistema tripartite de 

regulamentação, no qual os três níveis da Federação possuem competências.173  

No âmbito federal, além das normas da Constituição e da PNMA, foram se somando 

à regulação ambiental da mineração ou de interesse para a mineração uma série de outros 

regramentos como a Lei nº 9.537/1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário 

em águas sob jurisdição nacional e que atribui à Autoridade Marítima competência para 

estabelecer normas sobre obras, dragagem, pesquisa e lavra mineral sob, sobre e às 
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margens das águas jurisdicionais brasileiras; o Decreto nº 97.632/1989, que dispõe sobre 

Plano de recuperação de área degradada pela mineração; o Decreto nº 99.274/1990, que 

regulamenta a PNMA; a Lei nº 12.651/2012, que dispõe, dentre outros, sobre parâmetros, 

definições e limites de áreas de Preservação Permanente; e a Resolução CNRH nº 16/2001, 

que estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos.174 

Ainda devem ser citadas regras atinentes ao licenciamento ambiental, como a 

Resolução CONAMA nº 001/1986, que estabelece critérios básicos e diretrizes gerais para 

o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); a Resolução CONAMA nº 009/1990, que 

dispõe sobre normas específicas para a obtenção da licença ambiental para a extração de 

minerais, exceto as de emprego imediato na construção civil; a Resolução CONAMA nº 

010/1990, que dispõe sobre o estabelecimento de critérios específicos para a extração de 

substâncias minerais de emprego imediato na construção civil; a Resolução CONAMA nº 

002/1996, que dispõe sobre a compensação de danos ambientais causados por 

empreendimentos de relevante impacto ambiental; e a Resolução CONAMA nº 237/1997, 

que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental. 

No âmbito estadual, nota-se também um movimento de regulamentação ambiental 

das atividades minerárias, principalmente nos estados em que essas atividades assumem 

papel de destaque na economia. A despeito de inexistir levantamento oficial até o presente 

momento, pode-se indicar alguns estados que contam com arcabouço normativo nessa 

seara. Por fim, no âmbito municipal, como se demonstrou, há competência normativa 

suplementar do aspecto ambiental das atividades minerárias, sem que se possa fornecer, 

atualmente, um retrato da legislação existente. Não obstante, cumpre fazer um exame da 

atuação municipal no que tange ao zoneamento urbano por meio da elaboração de planos 

diretores, tema que impacta diretamente as atividades minerárias, conforme brevemente 

demonstrado na introdução deste trabalho. A competência para promover o ordenamento 

territorial foi outorgada pelo legislador constitucional, nos termos do artigo 30, VIII, e 

consiste em importante ferramenta para racionalização e organização do uso e ocupação do 

solo.175 
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A partir da década de 1990, segundo o IIED, constatou-se que o excesso de 

regulamentação ambiental implicava em um engessamento de algumas atividades 

econômicas, do que decorreu uma fase de abertura de diálogo do governo com o setor 

econômico.176 A regulação ambiental brasileira, apesar da profunda evolução por que tem 

passado nas últimas décadas e de ser caracterizada como bastante ampla e completa, é 

extremamaente complexa, necessitando, segundo alguns autores, de codificação e 

consolidação. Além dessa complexidade, aponta-se para a necessidade de evolução em 

temas como a burocracia e a resolução dos conflitos de competência.177 Diferentemente do 

modelo regulatório dos recursos minerais no Brasil, o legislador constituinte no âmbito da 

proteção ambiental optou por um maior compartilhamento da competência normativa. 

Desse cenário, constata-se que a interação, e principalmente a integração, das políticas e 

regulações ambiental e minerária no Brasil consiste em tarefa de difícil trato. Segundo o 

IIED, isto decorre da evolução do conceito de meio ambiente e do processo de construção 

de complexos instrumentos de prevenção, controle e reparação ambientais.178 

Um dos maiores questionamentos do setor produtivo, que não se aplica somente à 

mineração, consistem na necessidade de unificação dos órgãos que cuidam da elaboração 

de diretrizes, classificação e administração dos variados aspectos que envolvem uma 

atividade. Espeficicamente no caso da mineração, a tabela179 abaixo ilustra 

satisfatoriamente a fragmentação da regulação e administração dos recursos minerários no 

âmbito federal: 

 

 Política Ambiental Política Minerária 

Diretrizes CONAMA MME 

Definições MMA MME 

Execução IBAMA DNPM 
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Além do CONAMA, MMA e IBAMA, FARIAS aponta como órgãos ambientais 

federais de interface com o setor mineral a Agência Nacional das Águas (ANA), 

responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos e outorga de água superficial e 

subterrânea, incluindo as utilizadas pela mineração; o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), responsável pela formulação das políticas e diretrizes de gerenciamento 

e acesso aos recursos hídricos no território brasileiro; e o Centro de Estudos de Cavernas 

(CECAV), entidade vinculada ao IBAMA e reponsável pelo patrimônio espeleológico no 

Brasil.180 

Além da fragmentação da regulação ambiental da mineração, o setor produtivo 

aponta como críticas a necessidade de estabelecimento de normas mais técnicas com 

parâmetros quantitativos predefinidos para apreciação dos diferentes tipos de impactos 

ambientais, bem como uma evolução regulatória específica para cada atividade econômica 

que possibilite uma melhor apreciação de suas particularidades.181 Deve ser ressaltada 

ainda sua inerente característica de mutabilidade. Isto implica em uma constante adequação 

à realidade tecnológica e aos conhecimentos científicos desenvolvidos, que nos dizeres de 

BENJAMIN acarreta a delimitação de segurança jurídica para o direito ambiental como 

sinônimo de contínua transformação e adaptação.182  

Decorrência dessa constatação é a competência acumulada pelos órgãos e agências 

ambientais, seja do nível federal, seja do nível estadual, para estabelecimento de regras e 

padrões ambientais específicos para a realidade da sua área de atuação. Inexiste 

sistematização dos regramentos ambientais elaborados por esses órgãos de todo o país 

acerca da mineração e do meio ambiente. 

Outra característica marcante da regulação ambiental brasileira consiste na ampla 

utilização dos princípios como ferramentas de integração e interpretação. Segundo 

ANTUNES, essa forte tendência principiológica do direito ambiental se origina da 

complexidade e mutabilidade da matéria com que esse ramo do direito lida. Diante da 

impossibilidade de normatizar toda e qualquer situação ligada à tutela do meio ambiente, 

os princípios assumem a função de permitir o tratamento de matérias ainda não 
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legisladas.183 Em exame à teoria constitucional dos princípios aplicada ao direito 

ambiental, LORENZETTI pontua que estes consistem em ordens de fazer ou não fazer que 

não delimitam os modos de atuação, apenas objetivam a otimização dos seus comandos.184 

A despeito do importante papel assumido pelos princípios na tutela ambiental, doutrina e 

jurisprudência divergem quanto a quais são e qual o conteúdo dos princípios ambientais. 

Optou-se por abordar no presente trabalho somente os princípios que se relacionam direta 

ou indiretamente com o desenvolvimento das atividades minerárias. 

Além dos princípios ambientais, que podem ser entendidos como mandamentos de 

otimização185, a legislação ambiental brasileira dispõe de uma série de instrumentos para 

efetivação da tutela ambiental, destacando-se aqueles previstos nos incisos do artigo 9º, da 

Lei nº 6.938/1981. Dentre os instrumentos estabelecidos pelo legislador infraconstitucional 

para o setor mineral, devem ser destacados o licenciamento ambiental, a avaliação de 

impactos ambientais e o zoneamento ambiental. O licenciamento ambiental, como 

instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.983/1981), definido em seu 

artigo 9º, inciso IV, consiste na ferramenta de gestão ambiental mais amplamente utilizada 

no Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente (SISNAMA).186 É desdobramento do 

poder de polícia da Administração, estando inserido no rol de competências 

administrativas ambientais estabelecidas pela Constituição Federal, nos termos já 

abordados. 

Atualmente esse instrumento sofre duras críticas do setor produtivo, que alega que 

este padece de uma complexidade desnecessária, bem como que há uma ausência de 

normas técnicas e parâmetros quantitativos acerca dos impactos ambientais187. Cumpre 

informar que é competência do CONAMA o estabelecimento de normas gerais para o 

licenciamento (artigo 8º, I, Lei nº 6.983/81) e do IBAMA a fixação de normas e padrões 

específicos para execução, fiscalização e acompanhamento do mesmo em âmbito federal 

(artigo 11, Lei nº 6.983/81). No que se refere às atividades minerárias, cumpre destacar a 

existência de integração do licenciamento ambiental com os procedimentos administrativos 
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de concessão de títulos minerários, o que para POVEDA representa uma cooperação 

essencial entre as políticas minerária e ambiental.188 Assim, as ações do DNPM estão 

vinculadas às ações ambientais, o que converge com a necessidade de coordenação dos 

processos de forma a viabilizar uma maior integração da licença ambiental e do título 

minerário.189 

Destaca-se, por exemplo, que a obtenção da portaria de lavra ou a guia de utilização 

junto ao DNPM deverá ser submetida à emissão prévia da Licença de Instalação pelo órgão 

ambiental competente (artigo 6º, Resolução CONAMA nº 9/1990), enquanto o 

requerimento da LI depende de apresentação de comunicação do DNPM julgando 

satisfatório o Plano de Aprevitamento Econômico – PAE. O PAE consiste em plano 

obrigatório ao minerador para obter a portaria de lavra frente ao DNPM, nos termos dos 

artigos 39 e 40, do Código de Mineração. O conteúdo mínimo do PAE encontra-se previsto 

nos incisos do referido artigo 40. Conteúdo este que confere ao PAE importante papel para 

a tutela ambiental nos empreendimentos minerários, uma vez que engloba questões como 

métodos de lavra, condições dignas de trabalho, incluindo moradia e higiene dos 

trabalhadores, bem como mecanismos de mitigação de impactos ambientais quanto às 

fontes de energia, utilização de recursos hídricos e qualidade do ar. RIBEIRO destaca que o 

PAE tem como escopo permitir o planejamento da lavra e, consequentemente, o acesso 

racional aos recursos minerais.190 Ainda quanto ao PAE, destaca-se a exigência pelas 

Normas Regulamentadoras da Mineração de que o mesmo contenha um plano de 

fechamento de mina que contemple os seguintes requisitos: 

a) relatório dos trabalhos efetuados; 

b) caracterização das reservas remanescentes; 
c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que 

compõem a infraestrutura do empreendimento mineiro indicando o 

destino a ser dado aos mesmos; 
d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina; 

e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas 

impactadas recuperadas e por recuperar, áreas de disposição do solo 
orgânico, estéril, minérios e rejeitos, sistemas de disposição, vias de 

acesso e outras obras civis; 

f) programa de acompanhamento e monitoramento relativo a: 

I- sistemas de disposição e de contenção; 
II- taludes em geral; 

III- comportamento do lençol freático e 

IV- drenagem das águas; 
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g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, 
com caracterização de parâmetros controladores; 

h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de 

parâmetros controladores; 

i) medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e 
interditar com barreiras os acessos às áreas perigosas; 

j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do 

empreendimento levando em consideração os meios físico, biótico e 
antrópico; 

l) aptidão e intenção de uso futuro da área; 

m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração 
aspectos sobre a estabilidade, controle de erosões e drenagens; 

n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores 

durante a vida útil do empreendimento mineiro e 

o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas. 

 

Função semelhante é assumida por outro instrumento de destaque. O Plano de 

Recuperação de Área Degradada – PRAD, instrumento de natureza ambiental, tem como 

objetivo o estabelecimento de medidas que assegurem “o retorno do sítio degradado a 

uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, 

visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente”191, nos termos do Decreto nº 

97.632/89. Para o IIED, o PRAD não desempenha sua função a contento. Defende essa 

afirmação apontando para o fato de os órgãos ambientais brasileiros padecerem de 

dificuldades técnicas e financeiras, o que prejudica uma análise eficiente e criteriosa dos 

PRADs apresentados pelos empreendedores. Como consequência, há uma delegação 

exclusiva ao setor empresarial da análise e implementação da recuperação das áreas 

degradadas e, consequentemente, uma mitigação do importante papel desse instrumento no 

afastamento dos passivos ambientais.192 

Outro ponto de convergência do sistema de licenciamento ambiental e do sistema de 

regulação mineral consiste na previsão de dois instrumentos, o RCA e o PCA, 

respectivamente, nos artigos 3º, parágrafo único, e 5º, da Resolução CONAMA nº 

10/1990, que trata das atividades de extração de minérios da Classe II, de uso imediato na 

construção civil. Quanto ao RCA, trata-se de estudo simplificado que será exigido pelo 

órgão ambiental licenciador caso o mesmo decida pela dispensa de apresentação de 

EIA/RIMA em virtude da natureza, localização e porte do empreendimento.193 Já o PCA 

consiste em plano que contém os projetos executivos de minimização dos impactos 

ambientais a serem apresentados para a obtenção da LI. Note-se que a Licença de 
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 Artigo 3º, Decreto nº 97. 632/1989. 
192 IIED. MMSD América del Sur. 2002, p. 208. 
193 POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues. A eficácia legal na desativação de empreendimentos minerários. 

São Paulo: Signus, 2007, p. 120. 
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Operação só poderá ser requerida pelo empreendedor após a publicação pelo DNPM da 

respectiva Portaria de Lavra e da implantação do PCA. 

Em 1997 o CONAMA fez evoluir as regras sobre licenciamento por meio da 

Resolução nº 237, que estabelece diretrizes, procedimentos, bem como as atividades e os 

empreendimentos sujeitos a este processo administrativo. Destaca-se constarem em seu 

Anexo 1 as atividades de extração e tratamento de minerais, incluindo pesquisa mineral 

com guia de utilização; lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem 

beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento; e lavra garimpeira.194 Além 

da norma geral, o CONAMA elaborou regramentos específicos para licenciamento de 

atividades minerárias por meio das já mencionadas Resolução CONAMA nº 9, de 6 de 

dezembro de 1990, que dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de 

extração mineral, Classes I, III a IX, e Resolução CONAMA nº 10, de 6 de dezembro de 

1990, que regulamenta o licenciamento ambiental das atividades de exploração de bens 

minerais da Classe II. Notoriamente, de acordo com o SISNAMA, os Estados e o Distrito 

Federal podem estabelecer normas específicas para licenciamento dessas atividades no 

âmbito da sua jurisdição. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente – SMA criou 

regras específicas para o licenciamento ambiental de atividades minerárias, a exemplo da 

Resolução SMA nº 51/2006. Sobre a referida resolução cumpre destacar a sua preocupação 

com a integração dos processos de licenciamento ambiental e de outorga dos títulos 

minerários, bem como a definição em seu artigo 6º dos critérios para dispensa ou não da 

apresentação de EIA/RIMA. 

No âmbito do licenciamento ambiental é imprescindível abordar o papel 

desempenhado pelos estudos de impacto, com destaque para o EIA/RIMA. Este será prévio 

à concessão de LP e obrigatório para empreendimentos e atividades de significativo 

impacto de degradação ambiental. Nos termos do artigo 225, IV, da Constituião Federal de 

1988, pode-se afirmar que a quase totalidade das operações minerárias se enquadram nesse 

conceito e ficam obrigadas a elaborar e apresentar o referido estudo. O objetivo é fornecer 

fundamentos técnicos acerca da viabilidade locacional da atividade e apontar alternativas 

ou formas de mitigação dos impactos negativos. Tais impactos devem ser esclarecidos às 

partes interessadas, o que é feito por meio de consulta à população afetada com a 

realização de audiência pública, nos termos da Resolução CONAMA nº 01/1986. Para a 
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atividade minerária, considerando sua rigidez locacional, destaca-se a potencialidade de 

debates e construção de maior consenso frente aos órgãos ambientais e principalmente 

frente às comunidades locais quanto à operação e às melhores formas para lidar com os 

impactos inerentes a essa atividade. 

Outro tema de grande interesse para a análise da regulação ambiental da atividade de 

mineração é o zoneamento ambiental. Assim como inúmeras outras atividades econômicas, 

a mineração tem enfrentado um processo de competição pelo uso do solo em virtude da 

constante expansão urbana. Segundo CALAES, o fenômeno pode ser comprendido a partir 

da perspectiva das teorias sobre a “pegada ecológica”, que buscam quantificar a área e os 

recursos que cada atividade humana demanda. O autor aponta que uma metrópole tende a 

demandar uma área cem a duzentas vezes maior que aquela ocupada pela malha urbana.195 

Desta constatação conclui-se que os centros urbanos demandam crescentemente uma 

ampliação da oferta de insumos para suprir as necessidades de seus habitantes, o que 

inevitavelmente implicará, em algum momento, em um conflito entre os usos e ocupações 

do solo. O zoneamento ambiental figura como instrumento de extrema importância na 

prevenção de conflitos entre os empreendedores do setor mineral e outras formas de uso e 

ocupação do solo, como o próprio crescimento urbano, a demarcação de terras indígenas 

ou a delimitação de espaços territoriais especialmente protegidos. 

Quanto ao primeiro desses possíveis conflitos, ou seja, a expansão urbana, os 

Municípios assumem papel destacado, como se analisou de forma breve anteriormente, por 

conta da competência para elaboração do Plano Diretor.
196

 Outro potencial conflito 

territorial das atividades de extração de recursos minerais consiste na sua compatibilização 

com as comunidades indígenas ou tradicionais. A disputa pelo uso do solo entre o setor 

econômico e esses povos é enfrentada pela mineração em todo o planeta, o que é tornado 

mais agudo visto que os recursos minerais caracterizam-se pela rigidez locacional. No 

Brasil, o desenvolvimento da mineração tende historicamente a conflitar com as 

comunidades indígenas, com especial destaque para a região amazônica. Isto pois o 

segundo maior estado produtor de minerérios do país é o Pará, berço de um sem número de 
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povos indígenas e escolhido pelo Estado para a constituição de importantes reservas 

indígenas. 

Nesse quesito, a Constituição de 1988 trouxe profunda alteração. BERCOVICCI 

informa que a discussão na Assembleia Constituinte de 1988 sobre esse aspecto foi 

marcada por disputas, principalmente por conta das manifestações da sociedade civil 

contra as limitações de atividades minerárias em terras indígenas. O texto constitucional, 

em seu artigo 20, incisos IX e XI, respectivamente, nos diz que são bens da União os 

recursos minerais, incluindo o subsolo e as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos 

indígenas.197 Posteriormente, em capítulo especificamente destinado à delimitação da 

política indigenista brasileira, o constituinte estabeleceu no artigo 231, § 1º, que é 

assegurada aos povos indígenas, a posse das terras tradicionalmente ocupadas por eles, 

incluindo as necessárias à sua sobrevivência e bem-estar, devendo as mesmas serem 

demarcadas pela União. Some-se a isso a garantia constitucional de que os povos e 

comunidades indígenas têm direito sobre o aproveitamento econômico dos recursos 

minerais e potenciais hidrelétricos realizados em terras por eles ocupadas (artigo 231, § 2º, 

CF/88). 

Como resultado, o legislador constituinte consagrou a necessidade de autorização do 

Congresso Nacional e oitiva dos povos indígenas afetados para exploração de recursos 

minerais em terras indígenas, como se extrai do § 3º, do artigo 231, da Constituição 

Federal:  

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 

energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 

participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

 

A inclusão do tema da mineração em terras indígenas no texto constitucional, 

segundo estudo do MMSD na América Latina, consistiu em um pioneirismo do legislador 

constituinte brasileiro de 1988.
198

 Para FARIAS, a nova ordem constitucional privilegiou a 

proteção dos povos indígenas em detrimento à exploração econômica das atividades 

minerárias, o que representa um rompimento com todas as ordens anteriormente 
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198 IIED. MMSD América del Sur. 2002, p. 173. 
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estabelecidas.199 Mas a despeito da evolução operada, o autor reflete sobre a insuficiência 

do ordenamento brasileiro quanto à tutela da mineração em terras indígenas, visto que há 

patente necessidade de atualização do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973), bem como de 

elaboração de lei que estabeleça critérios específicos e regulamente o desenvolvimento 

dessas atividades.200 

O Ministério de Minas e Energia, em estudo realizado para a proposta de Plano 

Nacional de Mineração para 2030, informou que atualmente 25% do território da 

Amazônia e 12% de todo o território nacional estão cobertos por terras indígenas.201 Nesse 

sentido, o plano estabelece como desafio a regulamentação do artigo 231 da Constituição 

Federal de 1988, com escopo de finalmente disciplinar a relação das atividades minerárias 

com as populações indígenas.202 203 

É possível que um avanço no zoneamento do território brasileiro, definindo-se 

previamente as áreas prioritárias ao desenvolvimento das atividades minerárias, bem como 

as áreas vedadas a esse fim, afaste essa série de conflitos. A mesma situação conflituosa 

repete-se no que se refere aos espaços territoriais especialmente protegidos, que encontram 

fundamento constitucional no artigo 225, § 1º, III, da Constituição de 1988. Tais espaços, 

regulamentados pela Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, constituem áreas que por suas caracteríscas e funções 

ecossistêmicas merecem um grau maior de proteção ambiental, o que pode ou não ser 

compatível com o desenvolvimento de atividades econômicas. 

  

                                                             
199 NUNES, Paulo Henrique Farias. Meio Ambiente & Mineração: o desenvolvimento sustentável. 1ª ed. 

(2006). Curitiba: Juruá, 2009 (2ª reimp.), p. 120. 
200 NUNES, Paulo Henrique Farias. Meio Ambiente & Mineração: o desenvolvimento sustentável. 1ª ed. 

(2006). Curitiba: Juruá, 2009 (2ª reimp.), p. 121. 
201 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM – 2030). Brasília: 

MME, 2010 1 v.: il. Anexos 1. Setor Mineral_Brasil. 2. Geologia_Brasil. 3. Mineração_Brasil. 4. 
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A lei instituidora do SNUC estabeleceu diferentes tipos de espaços territoriais 

especialmente protegidos, que variam quanto ao grau de restrições postas. Podem ser 

divididos em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Dentre as 

primeiras temos Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 

Natural e Refúgio da Vida Silvestre, nos quais fica absolutamente vedado o 

desenvolvimento de atividades de mineração. As Unidades de Uso Sustentável são as 

Áreas de Proteção Ambiental, Floresta Nacional, Estadual ou Municipal, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). No 

âmbito de abrangência das Unidades de Uso Sustentável a mineração encontra-se proibida 

nas Áreas de Relevante Interesse Ecológico, nas Reservas Extrativistas, nas Reservas de 

Fauna e nas RPPNs.204 

 

1.4. AUTORREGULAÇÃO E CORREGULAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

Segundo BARBIERI, a justificativa para o fenômeno da autorregulação e corregulação 

ambiental seria a globalização dos mercados, que expõe à competição agentes com graus 

bastante diferenciados de internalização dos impactos socioambientais em um mesmo 

mercado.205 O autor afirma ainda que o surgimento desses modelos voluntários de 

autorregulamentação se intesificou com a proibição de criação de barreiras comerciais a 

partir do surgimento da OMC.
206

 Temos com isso o aparecimento de modelos privados 

objetivando o nivelamento dos processos e produtos quanto às suas externalidades 

socioambientais de forma a aproximar os custos de produção das empresas ambientalmente 

responsáveis aos daquelas que ainda não o são. 

De acordo com as afirmações formuladas por BARBIERI, ressalta-se o papel da ordem 

econômica na construção de políticas socioambientais. Percepção essa destacada pelo 

legislador constituinte no artigo 170, IV, da Constituição Federal de 1988, ao permitir 

tratamentos diferenciados aos agentes que adotem graus distintos de comprometimento 
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socioambiental.
207

 
208

 A questão já havia sido abordada alguns anos antes pelo legislador 

infraconstitucional por meio da consagração dos instrumentos econômicos como 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, nos termos do inciso XIII, artigo 9º, 

da Lei nº 6.938 de 1981. 

Conforme exposto anteriormente neste capítulo, no ordenamento brasileiro a 

regulação minerária não comporta a ingerência de atores externos ao Poder Público. Tais 

recursos minerais foram consagrados na Constituição Federal de 1988 como de titularidade 

da União, que detém a competência legislativa privativa sobre esses bens, nos termos de 

seu artigo 22, inciso XII. Embora a competência administrativa sobre esses bens não esteja 

integralmente nas mãos da União, casos dissonantes são exceção. Pode-se dizer que a 

totalidade está concentrada nas mãos do Estado, sempre atuando por órgãos federais. 

Realidade diversa foi consagrada à tutela do meio ambiente. O legislador constituinte 

outorgou, já no caput do artigo 225, “ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo (meio ambiente) e preservá-lo”. Desse modo, o direito ambiental, direito 

fundamental de terceira geração fundado nos paradigmas da solidariedade e fraternidade209, 

exige para sua efetivação uma postura afirmativa de todos os interessados, que na visão 

contemporânea do direito fundamental inclui toda e qualquer pessoa humana210. 

As obrigações de proteção do meio ambiente deixam de ser exclusivas do Poder 

Público, reconhecendo-se poderes e deveres aos implementadores desta tutela e aos 

beneficiários dos recursos naturais. 

A tutela ambiental não é um daqueles valores sociais em que basta 

assegurar uma liberdade negativa, orientada a rejeitar a intervenção 

ilegítima ou o abuso do Estado. Além de ditar o que o Estado não deve 

fazer (= dever negativo) ou o que lhe cabe empreender (= dever 

positivo), a norma constitucional estende seus tentáculos a todos os 

cidadãos, parceiros do pacto democrático, convencida de que só assim 

chegará a sustentabilidade ecológica.
211
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Para BENJAMIN, o direito ambiental contemporâneo caracteriza-se por uma forte 

opção por “processos decisórios abertos, transparentes, bem-informados e 

democráticos”.212 Isto implica em um modelo regulatório altamente depedente da liberdade 

de participação popular e do amplo fornecimento de informações. Além da ampliação de 

legitimados para a efetivação dos objetivos constitucionais de tutela ambiental, o autor 

apresenta um cenário de regulação ambiental caracterizado pelo abandono de uma postura 

exclusivamente negativa, ou seja, exigindo um não fazer do Estado, para somá-la a uma 

governabilidade afirmativa, exigindo-se obrigações positivas.213
 

Nessa mesma linha, já desponta no ordenamento brasileiro uma série de instrumentos 

e políticas ambientais que incorporam novos paradigmas de regulação ambiental. Um 

exemplo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010. A PNRS se 

destaca pelo traço marcante de promoção da ampla participação dos atores envolvidos na 

gestão dos resíduos sólidos no território brasileiro, por meio da criação de conceitos, 

instrumentos e mecanismos para a efetivação desta participação. 

Inicialmente, deve-se destacar o conceito de “responsabilidade compartilhada” 

instituído pela PNRS, segundo o qual são estabelecidas responsabilidades individualizadas 

e encadeadas para cada ator interessado. Ou seja, Poder Público, fabricantes e 

importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores. Este compartilhamento implica 

na definição do papel de cada um dos agentes citados, criando a obrigação legal de os 

mesmos atuarem na construção e efetivação da gestão sustentável dos resíduos sólidos. 

Notadamente, há um abandono da percepção de que esta gestão compete quase 

exclusivamente ao Poder Público, tal como verificado na Lei de Saneamento Básico, Lei nº 

11.445/2007. A evolução se coaduna com os apontamentos de BENJAMIN sobre o caráter 

afirmativo da regulação ambiental. 

No âmbito da PNRS se faz relevante apontar o espaço de regulação conjunta dos 

atores interessados. Criado pelo legislador por meio da figura dos acordos setoriais de 

responsabilidade pós-consumo, este instrumento obriga a articulação de alguns setores 

definidos em lei. Convocados pelo Poder Público, ou por proposta voluntária, os atores 

responsáveis devem agir para o estabelecimento de um sistema de logística reversa no pós-

                                                             
212 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos. Direito constitucional ambiental brasileiro, BDJur, Brasília, 

DF, 12 de maio de 2010. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/31149>. Acesso em: 03 

de setembro de 2013, p. 13. 
213 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos. Direito constitucional ambiental brasileiro, BDJur, Brasília, 

DF, 12 de maio de 2010. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/31149>. Acesso em: 03 

de setembro de 2013, p. 69. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/31149
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/31149


84 

 

consumo que assegure o tratamento ambientalmente adequado dos resíduos. Nota-se uma 

profunda alteração das diretrizes regulatórias ambientais no texto da PNRS. Em várias 

passagens são equiparados, em termos regulatórios, atos normativos elaborados pelo Poder 

Público, pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, pelo Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS e pelo Sistema Único de Atenção à Sanidade 

Agropecuária – SUASA, aos acordos setoriais e termos de compromisso. Nota-se, desse 

modo, que o legislador buscou tratar de forma equiparada os acordos setoriais, 

instrumentos de corregulação, aos atos normativos estatais, como se extrai dos artigos 15 e 

16, do Decreto nº 7.404/2010. 

Fica evidente o escopo do legislador em privilegiar a participação de agentes 

externos ao tradicional sistema de regulação do Estado, incluindo nesse processo 

fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores dos produtos e embalagens, 

passando pelas cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais 

recicláveis ou reutilizáveis, indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e 

à reciclagem de resíduos sólidos, bem como entidades de representação dos consumidores, 

entre outros. 

Os acordos setoriais – concluídos para alguns setores, como embalagens de 

agrotóxicos, e em construção para vários outros, como embalagens em geral, lâmpadas e 

pilhas, eletroeletrônicos e óleos lubrificantes – implicam na organização do setor em 

Grupos de Trabalho para discussão das suas especificidades, das demandas de cada um dos 

agentes envolvidos. Deve haver a proposição de um texto de acrodo ao Comitê Orientador 

para Implementação da Logística Reversa – CORI, vinculado ao MMA. Tais acordos, que 

carecem ainda de estudo aprofundado pela doutrina, possuem natureza contratual, sendo 

firmados entre o Poder Público e os responsáveis previstos em lei, nos termos do artigo 19, 

do Decreto nº 7.404/2010. Além do amplo processo participativo operado pelos Grupos de 

Trabalho para elaboração de uma minuta de acordo setorial, destaca-se ainda que após a 

apresentação da minuta ao CORI haverá submissão da mesma a processo de consulta 

pública, nos termos do artigo 26, do Decreto nº 7.404/2010. 

Outro exemplo relevante de mudança de paradigma da regulação ambiental no Brasil 

refere-se à gestão dos espaços territoriais especialmente protegidos, disciplinados pela lei 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. O primeiro elemento do 

sistema de unidades de conservação que merece análise consiste em uma das diretrizes da 

criação dessas unidades, disposta no artigo 5º, III, da Lei nº 9.985/2000, que obriga o Poder 
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Público a assegurar a “participação efetiva das populações locais na criação, implantação 

e gestão” das unidades. Dentre as ferramentas de efetivação dessa diretriz destaca-se a 

obrigatoriedade de submissão do decreto instituidor da unidade de conservação a consulta 

pública. Nos termos do artigo 22, § 2º, Lei nº 9.985/2000, nessa ocasião poderão ser 

discutidos a localização, a dimensão e os limites da unidade de conservação. 

Destaca-se também a obrigatoriedade de criação de mecanismos participativos e de 

integração dos objetivos sociais, econômicos e ambientais para as unidades de conservação 

que formem mosaicos. ANTUNES aponta como elemento principal desse novo modelo 

participativo instituído pelo SNUC o modelo de gestão compartilhada das unidades de 

conservação por meio de Conselhos Consultivos ou Deliberativos.214 Tais figuras permitem 

a participação paritária e organizada da sociedade em geral, Administração Pública e 

populações vizinhas à UC, o que pode ser depreendido dos critérios estabelecidos pelos §§ 

1º e 2º do artigo 17, do Decreto nº 4.340/2002: 

§ 1º A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando 

couber, os órgãos ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de 

áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, 

cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e 

assentamentos agrícolas. 

§ 2º A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, 

a comunidade científica e organizações não-governamentais 

ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade, 

população residente e do entorno, população tradicional, proprietários 

de imóveis no interior da unidade, trabalhadores e setor privado 

atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Essa composição paritária, somada ao exame das competências destes Conselhos 

previstas no artigo 20 do Decreto nº 4.340/2002, que incluem a elaboração de diretrizes, 

bem como a tomada de decisão e manifestação em questões de interesse para a UC, revela 

um claro direcionamento da regulação ambiental para um modelo participativo e 

compartilhado. 

  

                                                             
214 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 693. 
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Outra situação que merece destaque no estudo da autorregulação e corregulação 

ambiental consiste no papel assumido pela ABNT, uma entidade privada sem fins 

lucrativos a quem o legislador pátrio delegou exclusivamente a competência de exercer 

atividades de normalização, no termos da Resolução CONMETRO nº 07/1992. Nesse 

sentido, a ABNT assumiu importante papel no cenário regulatório brasileiro, na medida em 

que estabelece regras técnicas para as mais variadas atividades e situações, bem como 

representa o Brasil frente a entidades internacionais como ISO
215

, IEC
216

, COPANT
217

 e 

AMN.
218

 Embora as atividades de normatização não se confundam com atividade 

regulatória, a ABNT acaba por estabelecer critérios e padrões de natureza técnica que 

podem ser de vários tipos, destacando-se para os fins deste trabalho dois tipos: as ABNT 

NBR, que são normas técnicas de adesão voluntária, podendo se tornar obrigatórias por 

disposições legais expressas; e as Normas Regulamentadoras, essas sim de caráter 

mandatório.219 

Destaca-se, ainda, que a ABNT possui sistema participativo para o desenvolvimento 

de suas normas. Desse modo, quando há requerimento de setores da sociedade por algum 

tipo de normalização, é criada uma Comissão de Estudos Especiais para a qual há 

preocupação com a participação do maior número de interessados. Essa comissão elabora 

minuta de norma técnica que será submetida ainda a consulta pública para que outros 

interessados expressem suas considerações. 

Diante dos exemplos estudados, fica evidente a mudança de paradigma regulatório 

nas últimas décadas que vem se operando na seara ambiental no ordenamento brasileiro. 

Não é possível precisar os motivos dessa transformação, mas considerando os benefícios 

oriundos da viabilização da participação dos atores interessados podem ser indicadas 

algumas conclusões. Dentre elas, considerando o cenário já abordado de complexidade e 

mutabilidade das questões ambientais, há ganhos qualitativos para a regulação ambiental 

com a participação e compartilhamento com atores externos ao Poder Público frente à 

                                                             
215 International Organization for Standardization (ISO). Disponível em: 

<http://www.iso.org/iso/home.html>. Acesso em: 13 de janeiro de 2013. 
216 International Electrotechnical Commission (IEC). Disponível em: <http://www.iec.ch/>. Acesso em: 14 

de janeiro de 2014. 
217 COPANT. Disponível em: 

<http://www.copant.org/web/guest;jsessionid=1184CB4A6F531AFC6E612631446500E5>. Acesso em: 13 

de janeiro de 2014. 
218

 Asociación Mercosur de Normalización (AMN). Disponível em: <http://www.amn.org.br/>. Acesso em: 

13 de janeiro de 2014. 
219 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Disponível em: 

<http://www.abnt.org.br/m2.asp?cod_pagina=963#>. Acesso em: 13 de janeiro de 2014. 

http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iec.ch/
http://www.copant.org/web/guest;jsessionid=1184CB4A6F531AFC6E612631446500E5
http://www.amn.org.br/
http://www.abnt.org.br/m2.asp?cod_pagina=963
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dificuldade ou mesmo impossibilidade de o Estado possuir estrutura institucional e agentes 

capacitados para atuar em todas as frentes em que se exige uma tutela ambiental. A 

participação da sociedade civil, setor empresarial, ONGs, sindicatos, dentre outros, 

enriquece o debate na medida em que se parte dos conhecimentos e percepções já 

trabalhados previamente por esses atores, muitas vezes munidos de tecnologias e 

instrumentos mais completos que os do Poder Público. 

Outra hipótese que poderia justificar esse movimento consiste na tentativa do Poder 

Público conferir maior legitimidade às políticas e diretrizes ambientais, uma vez que as 

mesmas, na maioria das vezes, colocam em evidência conflitos entre a proteção do meio 

ambiente, os anseios sociais das comunidades interessadas e o posicionamento do setor 

empresarial. A regulação ambiental tem de lidar inevitavelmente com uma múltipla gama 

de interessados, representando os setores mais diferenciados da sociedade, o que justifica 

uma abertura do Poder Público ao debate prévio à normatização acerca das demandas 

desses atores, prevenindo conflitos, ou ao menos um excesso de litigiosidade. 

 

1.5. AUTORREGULAÇÃO E CORREGULAÇÃO AMBIENTAL MINERÁRIA NO 

BRASIL 

 

Feitos alguns apontamentos sobre os rumos da autorregulação e corregulação 

ambiental no ordenamento brasileiro, cumpre informar e debater as experiências desse 

movimento também no campo da regulação ambiental das atividades minerárias. Como 

primeiro exemplo, o Processo Kimberly aparece como iniciativa consolidada no 

ordenamento brasileiro desde 2003, por meio da Lei nº 10.743/2003, que instituiu o 

Sistema de Certificação do Processo Kimberly relativo à exportação e à importação de 

diamanes brutos. Além da norma geral que instituiu o sistema, o ordenamento brasileiro já 

possui uma gama de atos normativos que tratam da matéria. Dentre esses, a Portaria 

Conjunta DNPM/SRF nº 397/2003, que também trata da instituição do Sistema de 

Certificação do Processo de Kimberley no território nacional; a Portaria nº 192/2007, que 

regula a emissão do Certificado do Processo de Kimberley – CPK para exportação e 

anuência para importação de diamantes brutos, institui o Cadastro Nacional do Comércio 

de Diamantes Brutos, o Relatório de Transações sobre a Produção e Comercialização de 

Diamantes Brutos e dá outras providências; e a Portaria nº 201/2006, que estabelece 
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instruções sobre a obtenção de cópias e vista de processos arquivados ou em andamento no 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. 

Uma vez que o Processo Kimberly teve como motivação de sua origem a resolução 

ou mitigação dos conflitos sociais que envolvem historicamente a produção de diamantes, 

principalmente no continente africano, esse modelo deve ser entendido como um exemplo 

de sucesso da autorregulação socioambiental das atividades minerárias. Ademais, trata-se 

de exemplo irrefutável da viabilidade de interação de um modelo privado de 

autorregulação com o rígido sistema de governança dos recursos minerais brasileiro, visto 

que o Processo Kimberly foi plenamente incorporado a esse sistema de governança. 

Há atuação de inúmeros órgãos públicos, como o MME, que por meio da SGM 

responsabiliza-se pela coordenação geral do processo, e o DNPM, que cumpre as funções 

de emissão e controle de certificados, bem como organização de dados estatísticos. 

Também estão envolvidos o MDIC, responsável pela produção e organização de dados 

estatísticos de exportação e importação, o Ministério da Fazenda, que emite certificado e 

realiza o controle alfandegário, o Ministério da Justiça, atuando no controle ao contrabando 

e ao comércio ilegal, e o Ministério das Relações Exteriores, que atua como facilitador na 

recepção e distribuição de documentos, bem como proporciona a interligação entre 

embaixadas e a Presidência do Processo Kimberly.220 Além da forte articulação do Poder 

Público para efetivação do Processo Kimberly no Brasil, também foi criado em 2007 o 

“Fórum Brasileiro do Processo Kimberly”, que tem por escopo permitir a adequação do 

processo à realidade nacional221 e conta com a participação dos atores nacionais 

interessados, como a iniciativa privada, a sociedade civil, cooperativas do setor mineral, 

dentre outros. 

Outro exemplo de destaque na autorregulação das atividades minerárias com 

repercussão no ordenamento brasileiro é o Código Internacional de Gerenciamento do 

Cianeto – CIGC, uma iniciativa voluntária das empresas envolvidas na cadeia produtiva 

aurífera. A iniciativa é administrada pelo International Cyanide Management Institute – 

ICMI, que cumpre, dentre outras, as funções de promover a adoção do código, avaliar sua 

                                                             
220 Ministério de Minas e Energia. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/mme/menu/assuntos_internacionais/Processo_Kimberley.html>. Acesso em: 13 de 

janeiro de 2014. 
221 Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). Disponível em: 

<http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000417.pdf>. Acesso em: 06 de agosto de 2013. 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/assuntos_internacionais/Processo_Kimberley.html
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000417.pdf
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implementação, bem como gerenciar o processo de certificação.222 Deve-se ressaltar que os 

princípios e regras deste sistema de certificação foram elaborados por comissão composta 

por múltiplos atores sob a orientação tanto do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA, como do International Council on Metals and the Environment – 

ICME.  

A atuação do PNUMA está intimamente associada ao contexto histórico de criação 

da certificação, visto que esta, diferentemente do que se deu com o Processo Kimberly, 

surgiu como resposta aos inúmeros acidentes ambientais decorrentes da utilização do 

cianeto na mineração e beneficiamento do ouro. O sistema de certificação, a despeito de ter 

sido elaborado pelo setor de mineração de ouro, foca-se na elaboração de regras sobre a 

utilização do cianeto no processo produtivo, o que é comprovado mediante certificação por 

terceira parte e posterior concessão de selo. O CIGC, que implica na certificação não 

apenas da mineração, mas de sua cadeia produtiva, já é adotado no Brasil por um número 

considerável de empresas nacionais. Dentre estas, a RPM – Rio Paracatu Mineração S.A., 

em Paracatu – MG.
223

, a ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO LTDA – 

Complexo Queiroz
224

, ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO LTDA – 

Córrego do Sítio225, e MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A.226 São principalmente 

empresas que atuam no setor de transporte, bem como empresas multinacionais que atuam 

no território nacional. A despeito do crescimento da iniciativa no Brasil e do respaldo que 

possui de organismos internacionais relevantes, como o PNUMA, não há notícia de 

qualquer movimentação dos agentes governamentais para interagir com o sistema, tal qual 

se verifica para o Processo Kimberly.  

  

                                                             
222 Código de Cianeto. Disponível em: <http://www.cyanidecode.org>. Acesso em 09 de agosto de 2013. 
223 Código de Cianeto. Disponível em: <http://www.cyanidecode.org/phpdig/search.php? 

template_demo=phpdig.html&query_ string=kinross+brazil>. Acesso em: 10 de dezembro de 2013. 
224 Código de Cianeto. Disponível em: 

<http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloQueirozSumAudit.pdf>.  Acesso em: 10 de dezembro de 2013. 
225

 Código de Cianeto. Disponível em: <http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloCorregodoSitio 

SumAudit.pdf>.  Acesso em: 10 de dezembro de 2013. 
226 Código de Cianeto. Disponível em: <http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloKinrossSerra 

GrandeSumAudit.pdf>. Acesso em: 10 de dezembro de 2013. 

http://www.cyanidecode.org/
http://www.cyanidecode.org/phpdig/search.php?%20template_demo=phpdig.html&query_%20string=kinross+brazil
http://www.cyanidecode.org/phpdig/search.php?%20template_demo=phpdig.html&query_%20string=kinross+brazil
http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloQueirozSumAudit.pdf%3e. 
http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloCorregodoSitio%20SumAudit.pdf%3e. 
http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloCorregodoSitio%20SumAudit.pdf%3e. 
http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloKinrossSerra%20GrandeSumAudit.pdf
http://www.cyanidecode.org/pdf/AngloKinrossSerra%20GrandeSumAudit.pdf
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Por fim, outro exemplo de autorregulação ambiental que merece destaque também no 

âmbito do setor minerário consiste na certificação ambiental da série ISO 14000. Seu 

fortalecimento no mercado brasileiro está fundado nas crescentes demandas do mercado 

por melhoria do aspecto ambiental das tecnologias empregadas227. O sistema ISO de 

certificação como um todo se pauta, diferentemente das outras iniciativas estudadas, na 

certificação de sistemas de gerenciamento e não na verificação de padrões 

preestabelecidos. Desse modo, cada empresa possui maior liberdade para implementar um 

sistema próprio de gestão ambiental, exigindo-se somente que este possua os requisitos e 

estruturas mínimas propostas pela ISO. 

Segundo estudo elaborado por ENRÍQUEZ
228, no Brasil a maioria das empresas 

mineradoras que exportam já possuem a certificação pela ISO 14000. Isso revela, segundo 

a autora, o papel dos mercados internacionais na imposição de padrões ambientais mais 

elevados. Embora o tipo regulatório da série ISO 14000 não se enquadre no tipo 

regulatório proposto nesse trabalho, o cenário de ampla utilização da certificação ambiental 

da ISO pelas mineradoras permite concluir que o setor está aberto e disposto a elevar o 

nível socioambiental das suas atividades e também que há espaço para mecanismo desta 

natureza no âmbito da regulação nacional desse tipo de atividade. Cabe examinar 

doravante qual é esse “espaço” de atuação das iniciativas de autorregulação e corregulação 

socioambiental na melhoria da qualidade das operações minerárias no Brasil, bem como a 

medida de interação dessas iniciativas com o cenário regulatório posto. 

 

1.6. ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS: O ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO DA 

AUTORREGULAÇÃO AMBIENTAL DA MINERAÇÃO 

 

Em conclusão ao exame apresentado no presente capítulo acerca do cenário da 

regulação minerária e socioambiental da mineração no ordenamento brasileiro, cumpre, 

por fim, delimitar o espaço para o desenvolvimento das normas de uma autorregulação da 

mineração nesse contexto. Destarte, o que se objetiva é delinear as possibilidades de 

                                                             
227 SCHENINI, Pedro Carlos; SILVA, Fernando Amorim da; PEREIRA, Marlos Momm. Mineração, 

legislação e meio ambiente. Disponível em: <http://www.ead.fea.usp.br/Semead 

/8semead/resultado/trabalhosPDF/240.pdf>. Acesso em: 08 de setembro de 2013. 
228 ENRÍQUEZ, Maria Amélia Rodrigues da Silva. Mineração e o desenvolvimento sustentável – é possível 

conciliar? Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, v. 12, 2009, pp. 51-66. Disponível em: 

<http://www.redibec.org/IVO/rev12_04.pdf> Acesso em: 11 de novembro de 2013. 

http://www.ead.fea.usp.br/Semead%20/8semead/resultado/trabalhosPDF/240.pdf
http://www.ead.fea.usp.br/Semead%20/8semead/resultado/trabalhosPDF/240.pdf
http://www.redibec.org/IVO/rev12_04.pdf
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elaboração dos Princípios e Critérios, que são as normas de um sistema de certificação nos 

moldes que serão apresentados nos Capítulos 2 e 3, em face dos limites impostos pelo 

ordenamento pátrio.  

Para demarcação desses limites impostos à atividade autorregulatória ora em estudo, 

utilizou-se como pressuposto teórico a diferenciação das normas entre princípios e regras, 

defendida e apresentada nas obras de DWORKIN e ALEXY, e reforçada em âmbito nacional 

por AFONSO DA SILVA.229 Ou seja, considerando a diferença qualitativa entre as regras e os 

princípios, o modelo de autorregulação a ser estudado no presente trabalho teria sua 

atuação restrita ao espaço das não-proibições e das obrigações impostas pelo conjunto de 

normas do direito ambiental brasileiro, conforme se esclarecerá a seguir. No entanto, 

previamente ao estudo específico do relacionamento da autorregulação com as normas 

brasileiras, faz-se relevante uma breve retomada dos conceitos e teorias que serão 

utilizados nesse ponto do trabalho. 

Segundo ALEXY, regras são “normas que são sempre ou satisfeitas ou não 

satisfeitas”, possuindo assim determinações exatas daquilo que é fática e juridicamente 

possível.230 Em outras palavras, como aponta AFONSO DA SILVA, as regras possuem 

mandamentos definitivos ou garantem direitos definitivos.231 Em contraposição ao conceito 

de regras, para ALEXY os “princípios são normas que estabelecem que algo deve ser 

realizado na maior medida possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas 

presentes”.232 Conforme aponta AFONSO DA SILVA, o grau de efetivação de um princípio 

pode variar233, o que decorre de uma característica essencial dos princípios: consistem em 

mandamentos prima facie.234 Ou seja, os princípios não possuem mandamentos definitivos 

como as regras, mas, pelo contrário, a efetivação dos mandamentos propostos por 

princípios demandam a máxima realização de algo de acordo com o contexto fático e 

jurídico. Essa característica essencial dos princípios será fundamental para a compreensão 

da atuação da autorregulação socioambiental da mineração nos termos a seguir expostos.  

                                                             
229 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 

Latino-Americana de Estudos Constitucionais 1, 2003, pp. 607-630. 
230 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 91. 
231 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 45. 
232 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 

Latino-Americana de Estudos Constitucionais 1, 2003, p. 610. 
233

 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 

Latino-Americana de Estudos Constitucionais 1, 2003, p. 611. 
234 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 103 e ss. 
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Além da distinção qualitativa das normas apresentadas acima, é oportuno, para os 

fins do presente estudo, retomar outro critério de diferenciação apresentado por 

BARCELLOS.235
 Segundo a autora, os meios para atingir os mandamentos de uma norma, 

tanto regras quanto princípios, são múltiplos. Por exemplo, a consecução do mandamento 

imposto pela norma constitucional que obriga a prevenção de impactos na mineração 

poderá se dar por meio de ações afirmativas que empreguem técnicas de mitigação de 

impactos ou poderá se dar pela aplicação de alternativa que afaste a incidência do impacto. 

Tal fato acarreta, segundo AFONSO DA SILVA
236, duas possibilidades de cumprimento do 

mandamento normativo: 1) por meio de uma omissão, como, por exemplo, não causar 

impacto ambiental, e 2) por meio da realização de todos os atos possíveis para a prevenção 

dos impactos gerados, como colocação de filtros, emprego de tecnologias limpas, etc. Com 

isso, objetivou-se demonstrar que as normas em geral, incluindo regras e princípios, 

possuem dois tipos de mandamentos intrínsecos aos seus comandos: um positivo e um 

negativo. Tal diferenciação será essencial a seguir na demonstração do espaço de atuação 

da autorregulação ora em estudo, principalmente no que se refere aos princípios. 

Apresentados os debates conceituais necessários à utilização dos termos regra e 

princípio, passa-se doravante ao exame específico do espaço possível no ordenamento 

brasileiro para autorregulação socioambiental da mineração quanto à elaboração de seus 

Princípios e Critérios. Levando-se em consideração as características essenciais das regras 

e dos princípios segundo a teoria de ALEXY, verificou-se que a pretendida autorregulação 

encontraria diferentes formas de limitação. Para os propósitos deste trabalho, tais 

limitações foram classificadas em: limites de vedação, que incluem o dever de 

cumprimento das regras e o dever de cumprimento dos mandamentos negativos impostos 

pelos princípios; e limites de orientação, que incluem o dever difuso de proteção do meio 

ambiente e o dever de cumprimento da parcela positiva dos princípios, com seu correlato 

dever de máxima otimização. 
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Como limite de vedação à atuação da autorregulação socioambiental, destacam-se as 

vedações impostas tanto pelas regras, com seus mandamentos definitivos, quanto pelo 

aspecto negativo dos princípios. Essas limitações, que têm caráter de vedações, definem o 

espaço que não poderá ser autorregulado. Desse modo, qualquer iniciativa de 

autorregulação deverá se preocupar com a elaboração de normas com conteúdos 

“externos” e não semelhantes às regras e mandamentos negativos dos princípios do 

ordenamento brasileiro. 

No que concerne especificamente à vedação imposta pelas regras do direito 

brasileiro, devem ser destacados alguns apontamentos. A tutela do meio ambiente, incluído 

o aspecto social, consiste em complexa tarefa da atualidade, tornada obrigatória a partir da 

terceira dimensão de direitos humanos, notadamente marcada pelo princípio da 

solidariedade. Essas características inerentes à proteção do meio ambiente – complexidade 

e fundamento solidário – ensejam o descolamento da visão do Estado como único 

responsável pela garantia e efetivação dos direitos humanos, para um modelo em que a 

sociedade civil assume responsabilidades compartilhadas. Não é outra a percepção do 

legislador pátrio, que ao se dedicar à regulação das questões ambientais nos inúmeros atos 

normativos que tratam do tema preocupou-se, conforme já desmonstrado, em ampliar a 

gama de corresponsáveis pelo meio ambiente sadio e equilibrado. 

Em contrapartida, nota-se que a regulação minerária tomou rumos distintos no 

ordenamento nacional, caracterizando-se pela centralização da competência normativa no 

Estado, mais especificamente na União. Nesse sentido, o exame da viabilidade de 

mecanismos de sistema de certificação no setor minerário brasileiro encontra seu primeiro 

limite de vedação nas regras minerárias, nos moldes já abordados. Assim, numa visão 

figurada de uma possível abrangência da autorregulação ou corregulação do setor 

minerário, obviamente esta seria representada num conjunto externo ao âmbito das 

competências normativas e administrativas dos regimes de acesso e gestão dos bens 

minerais. Objetiva-se, com esse dado, esclarecer de modo indubitável que qualquer 

propósito de autorregulação ou corregulação, incluindo o exposto no presente trabalho, tem 

como pressuposto uma atuação limitada ao campo socioambiental desta atividade. No 

entanto, a possibilidade de atuação da autorregulação e corregulação no campo 

socioambiental também não é livre, encontrando vedações a seguir abordadas. 

Para o aspecto socioambiental da mineração, a primeira vedação consiste no 

arcabouço de regras atualmente postas e nas respectivas competências administrativas por 
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elas estabelecidas. Ou seja, qualquer iniciativa privada de autorregulação socioambiental 

da mineração não poderá contrariar as opções de política regulatória positivadas pelo 

legislador pátrio. Tal limite, no entanto, não consiste em óbice a um modelo regulatório 

privado, uma vez que a quase totalidade de iniciativas existentes tem justamente como 

requisito inicial e inafastável o completo e integral cumprimento da legislação vigente para 

aquele setor. Outrossim, os modelos privados de regulação não têm por objetivo concorrer 

com a regulação estatal, funcionando de modo oposto, como catalizadores da efetividade 

da regulação nacional. Ou seja, como mais um instrumento de exigência do cumprimento 

dos seus comandos. 

Além da competência normativa, modelos privados encontram-se limitados pelas 

competências administrativas, como aquelas de controle, fiscalização e gerenciamento dos 

recursos ambientais. Com essa afirmação se objetiva demonstrar que os sistemas privados 

em hipótese alguma poderiam assumir competências atribuídas unicamente a órgãos e 

entidades da Administração Públicaen, dentre as quais, o poder de polícia, outorga de 

recursos hídricos ou licenciamento ambiental. Tais competências só podem ser delegadas 

entre os entes federativos e órgãos da administração por meio de lei ou eventualmente por 

meio de convênio, não sendo admissível a invasão de competências por iniciativas 

privadas. Portanto, uma autorregulação ou corregulação de caráter socioambiental se 

encontraria externa às competências estabelecidas e efetivadas no ordenamento brasileiro. 

A segunda limitação de vedação à autorregulação socioambiental da mineração 

consiste no aspecto negativo dos princípios socioambientais do ordenamento brasileiro. 

Destarte, as normas eventualmente elaboradas por um sistema de certificação nos moldes 

deste trabalho deverão respeitar os comandos negativos impostos pelos princípios 

presentes no direito ambiental e no direito de proteção social vigentes. Alguns princípios 

socioambientais aplicáveis ao contexto da mineração serão abordados mais detalhadamente 

em tópico a seguir. No entanto, a título exemplificativo, ressalta-se que a autorregulação 

teria como vedação o estabelecimento de normas que comandem a ausêcia de prevenção de 

impactos e danos ao meio ambiente, ou a proteção do meio ambiente em um nível inferior 

ao já consagrado pelo ordenamento, ou que prejudique a participação social, dentre outros. 

Com isso conclui-se que normas da autorregulação teriam também como espaço de atuação 

matérias externas aos mandamentos negativos dos princípios socioambientais. 

Já com a exposição das limitações apresentadas como vedações à autorregulação, 

passa-se à discussão do espaço de atuação de modelo privado de regulação no setor 
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minerário frente ao que se poderia chamar de “orientação”. Com esse termo objetiva-se 

demonstrar que a autorregulação encontraria algumas diretrizes de atuação, mas não 

exatamente um limite máximo. Isso pois deve-se considerar que não há limite abstrato para 

a garantia do meio ambiente sadio e equilibrado ou para a efetivação de uma sociedade 

justa e solidária. Pelo contrário, como direitos fundamentais marcados pelo caráter de 

mandamentos prima facie, tais direitos são, nos dizeres de AFONSO DA SILVA, no máximo 

restringíveis, ou seja, sua restrição só se efetivará nos casos concretos de colisões com 

outros princípios.237 Portanto, ao invés de se falar em restrições máximas impostas pelo 

ordenamento brasileiro à atividade autorregulatória dos aspectos socioambientais da 

mineração, seria mais indicado se falar em orientações. 

Para compreensão da primeira orientação positiva da autorregulação em estudo, 

deve-se novamente ressaltar que a tutela ambiental, complexa e compartilhada como é, 

extrapola a atuação meramente estatal, exingindo comportamentos afirmativos de todos, 

nos termos do caput, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Constata-se que o 

Estado sozinho é faticamente incapaz de efetivar todos os mandamentos estabelecidos pelo 

legislador constituinte. Isso se deve em boa medida a uma carência de recursos que se 

contrapõe a uma miríade de demandas típicas de um país que luta para superar sua situação 

de subdesenvolvido.  

Em continuidade ao mesmo argumento, poder-se-ia dizer que, não podendo fazer 

frente à concretização das previsões legais, também não é capaz de efetivar sozinho regras 

que as extrapolam, definidas por organismos e entidades nacionais e internacionais que 

tangenciam a questão ambiental e minerária. Nesse sentido, é impositivo que os atores de 

cada setor econômico, incluindo a sociedade civil organizada e o setor produtivo, 

mobilizem-se para compartilhar com o Estado as obrigações e os ônus necessários ao 

cumprimento das metas quanto à garantia de um ambiente sadio e equilibrado, bem como 

de uma sociedade justa e igualitária. Portanto, o dever geral imposto pelo legislador 

constituinte quanto à efetivação dos direitos socioambientais consiste no primeiro limite de 

orientação à autorregulação em estudo. 
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Além deste, retoma-se a ideia dos mandamentos positivos impostos pelos princípios 

para fins de qualificar o segundo limite de orientação da autorregulação. Nesse caso, 

objetiva-se demonstrar que os mandamentos principiológicos, que são prima facie, 

poderiam ser materializados e efetivados por meio da atuação da autorregulação privada, 

contribuindo assim na tarefa de que esses mandamentos sejam implementados na maior 

abrangência possível, buscando sua otimização. Estes mandamentos positivos estão 

latentes nos princípios do direito ambiental, que são inúmeros, sem que exista consenso 

quanto à sua quantidade e conceituação. Para a exemplificação desses mandamentos, serão 

abordados tão somente alguns desses princípios que mais diretamente importam para a 

garantia de uma mineração responsável. 

No que tange ao princípio do nível elevado de proteção do meio ambiente, cumpre 

inicialmente pontuar que tem sua origem no direito comunitário da União Europeia quanto 

à proteção ambiental, visando inicialmente a igualar o nível de tutela ambiental entre os 

países-membros. No entanto, teve seu conteúdo alargado passando a assumir caráter 

hierarquizador e de resolução de conflitos, na medida em que impõe como critério 

delineador das escolhas o dever de opção pela medida mais benéfica ao meio ambiente.238 

ARAGÃO assevera que esse princípio direciona as políticas ambientais sempre à maior 

proteção possível.239 Desse modo, um modelo de regulação privado auxiliaria na sua 

concretização na medida em que essas iniciativas tendem a ampliar os requisitos e padrões 

normalmente impostos pela regulação estatal. Os sistemas de certificação socioambiental, 

em regra, tomam as exigências estatais como piso, como mínimo, impondo aos seus 

certificados níveis elevados de comprometimento de acordo com os princípios 

estabelecidos pelo sistema. Ademais, os princípios de um sistema de certificação são 

geralmente elaborados por grupos que representam significativamente os atores 

interessados naquele setor específico, o que permite que os padrões estabelecidos sejam 

mais amplos e compatíveis com a realidade de cada atividade. 
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Outro princípio cujos mandamentos positivos poderiam ser efetivados pela atuação 

dos sistemas de certificação socioambiental consiste no princípio da prevenção. Tal 

princípio consiste em instrumento de afastamento dos perigos já conhecidos, ou seja, do 

conjunto de impactos ambientais para os quais se possa estabelecer nexo de causalidade. 240 

Trata-se de princípio implícito nas disposições do artigo 225, da Constituição Federal de 

1988241 e que consiste na tônica da regulação ambiental atual de um modo geral. Isso 

ocorreria na medida em que as empresas certificadas são obrigadas a manter processos, no 

caso das certificações do tipo ISO, ou tecnologias predefinidas, no caso de certificação 

focada na performance do certificado, que assegurem a capacidade de o empreendimento 

evitar danos ambientais, mitigar impactos negativos, e possivelmente lidar de maneira 

satisfatória com eventuais danos. 

A construção de um sistema privado de regulação socioambiental da mineração 

também permitiria a tomada de decisão conjunta acerca de temas complexos do setor 

mineral. Decisão essa mais legitimada e representativa dos interesses múltiplos da 

sociedade. Tal constatação nos encaminha a outro princípio cuja efetivação pode ser 

alargada por uma iniciativa de certificação socioambiental do setor. Trata-se do princípio 

da participação, consagrado implicitamente no caput do artigo 225 da Constituição Federal 

de 1988, e explicitamente como Princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro da 

Conferência das Nações para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 1992. 

O princípio da participação no direito ambiental decorre da característica solidária 

desse ramo do direito, que segundo MORATO LEITE é imprescindível à garantia de um 

ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações como preconizou o 

legislador constituinte.242 Ou seja, decorre da percepção de que a tutela do meio ambiente é 

um dever de todos. Logo, consistindo este em um dever compartilhado, deve o Poder 

Público assegurar meios de participação dos atores interessados. O autor ainda propõe que 

essa participação deve ser assegurada em duas vertentes, uma primeira em que se viabilize 

a efetiva participação da sociedade nos processos decisórios, e uma segunda que consiste 

na garantia de informações acerca das questões ambientais para que a participação da 
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sociedade seja livre e consciente.243 Nesse sentido, os mecanismos de regulação privada 

constituem exemplos de sucesso da efetivação dessa participação ativa no estabelecimento 

dos princípios e padrões considerados por determinado grupo necessários à preservação do 

meio ambiente. 

Quanto ao princípio do poluidor-pagador, a certificação socioambiental da 

mineração, considerando os impactos inerentes a essa atividade, potencializaria o senso de 

responsabilidade dos empreendedores, contribuindo substancialmente para que os mesmos 

internalizassem crescentemente os impactos negativos de suas atividades. Atuaria também 

num aprofundamento do princípio do poluidor-pagador pois permitiria uma ampliação das 

obrigações impostas ao empreendedor, com vistas a internalizar de forma mais consistente 

as externalidades de sua atividade. Desse modo, a certificação atuaria como um 

instrumento suplementar à legislação ambiental no que tange aos deveres de mitigação dos 

impactos ambientais. Trata-se de instrumento que poderia assumir um papel extremamente 

relevante na regulação socioambiental das atividades minerárias, que muitas vezes estão 

tuteladas por atos normativos insuficientes e imperfeitos. Sobre tal situação, poder-se-ia 

citar como exemplo a obrigação de recuperação das áreas degradadas pela mineração, com 

o fechamento da mina, exigida pelo PRAD, nos termos do Decreto nº 97.632/89. 

A falta de uma recuperação ambientalmente adequada das minas leva a um quadro de 

significativo passivo ambiental, o que é um grave problema histórico da mineração 

brasileira. A legislação estatal a respeito deste tema é insuficiente, bem como já 

mencionado os órgãos estatais carecem de infraestrutura e capacidade técnica para analisar 

criticamente os PRADs apresentados pelos empreendedores. Destarte, um sistema de 

certicação poderia suprir essa lacuna, estudando e elaborando princípios e critérios 

específicos para cada tipo de atividade minerária, impondo padrões de obrigações mais 

elevados e efetivos aos empreendedores. Pode-se inclusive indicar que a certificação 

implicaria em uma melhora geral das práticas da mineração, mesmo entre aqueles que não 

estivessem certificados, pois aquele que não adotasse os padrões por ela estabelecidos 

estaria em desvantagem frente ao mercado e mesmo frenta a potenciais benefícios vindos 

do Estado. 
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Efeito positivo também se espera no fortalecimento do princípio do protetor-

recebedor. Este princípio decorre da mudança dos paradigmas meramente repressivos da 

regulação ambiental para um modelo de governança pautado na promoção e prevenção. 

Ressalta-se que o princípio do protetor-recebedor implica no pagamento ou compensação 

financeira de um agente que atua na preservação e manutenção de bens ou serviços 

ecológicos. Assim, a certificação atuaria na identificação confiável dos agentes 

socioambientalmente responsáveis do setor, permitindo assim que o Poder Público 

elaborasse políticas e diretrizes que reconhecessem e recompesassem esse esforço. 

A regulação ambiental brasileira, de um modo geral, tem paulatinamente tendido a 

efetivar esse princípio. Isto se dá por meio de iniciativas como os pagamentos por serviços 

ambientais
244

, o estabelecimento de licenciamentos simplificados para agentes que 

comprovem condutas ambientalmente adequadas ou mesmo por meio da preferência desses 

agentes nas compras públicas. O princípio do protetor-recebedor se coaduna com a 

mudança de paradigma existente no direito ambiental, ou seja, a de um direito mais 

afirmativo do que repressivo. O estímulo a esse modelo de ferramentas constitui tarefa 

inafastável do direito ambiental para que se torne possível a complexa tarefa de tutelar o 

meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Por fim, o sistema de certificação nos moldes estudados pelo presente trabalho 

atuaria na efetivação do princípio da informação
245

, que permeia os atos normativos de 

direito ambiental de um modo geral, como se extrai dos artigos 6°, § 3°, e 10° da PNMA 

ou do artigo 225, § 1°, VI, da Constituição Federal de 1988. Os sistemas de certificação 

podem ser estruturados de modo a que se organizem grupos de trabalho regionais para 

elaboração de princípios específicos para cada tipo de atividade minerária, o que representa 

um aprofundamento de conhecimento do setor. Ademais, esses sistemas atuam pautados 

pela transparência, disponibilizando informações sobre os seus trabalhos e sobre o 

processo decisório, o que permite uma maior difusão dos dados para os atores interessados. 

  

                                                             
244

 NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por Serviços Ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. 1ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 
245 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito à informação e ao meio ambiente. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006.  



100 

 

Ainda, destaca-se, para os sistemas de certificação que optam pela rotulagem, o papel 

dos selos conferidos ao término do processo de certificação, instrumentos de informação 

direta e clara ao consumidor final acerca das responsabilidades e medidas 

socioambientalmente adequadas assumidas pelo empreendedor em seu processo produtivo. 

Os selos, a despeito dos debates atualmente travados acerca do greenwashing ou do 

logojungle, constituem ferramentas importantes no diálogo com os consumidores, 

capacitando-se para uma compra mais consciente e, consequentemente, elevando o nível 

de exigência do mercado como um todo. 

Conclui-se, portanto, que há “espaço” considerável e meios de viabilização para 

estruturação de um sistema nos termos estudados. Um sistema que respeite as limitações de 

vedação traçadas pela regulação minerária e pela regulação socioambiental em seus 

princípios e suas regras, as limitações de orientação traçadas pelo dever geral de proteção 

socioambiental, e de efetivação e otimização dos mandamentos positivos dos princípios. 

Numa representação figurativa do âmbito de atuação do sistema proposto, pode-se afirmar 

que o mesmo estaria completamente externo ao direito minerário, compreendendo-se no 

conjunto do direito ambiental entre suas vedações e orientações, nos termos discutidos. 
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2. DIRETRIZES PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DA CERTIFICAÇÃO DE 

ACORDO COM O CONTEXTO DA MINERAÇÃO NO BRASIL 

  

Uma vez verificado o cabimento da integração de um sistema de certificação 

socioambiental do setor minerário ao ordenamento nacional, cumpre realizar exame 

minucioso desse instrumento de autorregulação socioambiental. No presente capítulo, 

busca-se desenvolver estudo sobre os debates doutrinários acerca dos sistemas de 

certificação socioambiental e dos exemplos existentes no setor minerário. Serão 

delimitados os elementos estruturais indispensáveis, bem como as principais discussões 

que perpassam a caracterização desses elementos. 

Inicialmente, serão debatidos os modelos de sistema de certificação existentes, 

apresentando suas caraterísticas e elementos que justifiquem ou não a sua aplicação ao 

setor minerário. Para tratar dessa matéria, será relevante a apresentação do debate acerca 

da participação dos agentes governamentais em sistemas de certificação. Em um segundo 

momento, serão fornecidos subsídios acerca da abrangência mais adequada ao sistema. O 

objetivo é ter um sistema que proporcione exigências ao mesmo tempo de elevado nível de 

proteção e também viáveis para a realidade a que se aplicarão. Serão objeto de estudo, 

ainda, os elementos estruturantes do sistema de certificação. Dentre esses, o modelo de 

governança, a participação de atores interessados e as regras materiais e procedimentais. 

Ademais, o presente capítulo desenvolverá uma das questões centrais para a 

autorregulação ambiental: sua legitimidade e as consequentes controvérsias que a 

envolvem. Por fim, serão abordados também temas relevantes mas secundários, como os 

princípios e critérios, os procedimentos de certificação propriamente ditos, o modelo de 

acreditação de certificadores, o sistema de resolução de conflitos e a eventual rotulagem. 

Para fechar o capítulo, será feita uma apresentação de experiências de iniciativas e sistemas 

de certificação que têm se mostrado relevantes para o setor minerário. 

Em síntese, o presente capítulo tem como escopo apresentar um sistema de 

certificação socioambiental da mineração em abstrato. Ou seja, delimitará o melhor 

modelo, a abrangência adequada e os elementos indispensáveis. Tal panorama servirá de 

base para as discussões a serem desenvolvidas no capítulo 3, em que esses elementos serão 

confrontados com a realidade do setor de agregados para a construção civil no Estado de 

São Paulo. 
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2.1. SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL: CONCEITO E 

MODELOS 

 

Previamente ao estudo da construção de um sistema de certificação aplicável às 

atividades minerárias, cumpre retomar os debates apresentados no capítulo 1 acerca do 

fenômeno da autorregulação. Reafirmamos que o presente estudo sobre a construção de um 

sistema de certificação socioambiental das atividades minerárias tem como pressuposto a 

constatação de que sistemas de certificação socioambiental como os aqui tratados 

consistem em modalidade de instrumento de autorregulação ambiental, que por sua vez 

pressupõe certa forma particular de governança ambiental. A seleção dos temas 

trabalhados, no que dizem respeito às discussões sobre governança ou autorregulação, se 

deu com o escopo de tratar tão somente daqueles que refletissem positiva ou 

negativamente também no estudo dos sistemas de certificação socioambiental. Nesse 

sentido, tais debates serão sempre analisados com enfoque na certificação, com o intuito de 

compreender as especificidades desse instrumento. Pontua-se, ainda, que além do recorte 

na certificação, os temas serão abordados a partir da perspectiva e características do setor 

de mineração, buscando-se auxílio suplementar na experiência verificada em outros 

setores. 

O International Institute for Environment Development – IIED, em estudo acerca do 

setor mineral, verificou que a construção de mecanismos voluntários de regulação privada 

deste setor, incluindo-se os sistemas de certificação socioambiental, poderia contribuir 

largamente para a melhoria de sua performance. O estudo aponta como benefício a 

capacidade de lidar com questões para as quais as estruturas de governo convencionais, por 

conta de suas características, geralmente não conseguem oferecer respostas adequadas. A 

autorregulação também viabiliza a construção de uma plataforma mínima a ser respeitada 

pelas empresas do setor. Permite estabelecer, assim, um sistema de cooperação no 

cumprimento de objetivos ambientais, desestimulando a competição por redução de custos 

predatória ao meio ambiente. Por fim, o IIED aponta como benefício o estabelecimento de 

padrões em temas para os quais agentes governamentais carecem de conhecimentos e 

capacidades técnicas.246 
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Como primeiro assunto a ser tratado, temos a definição e a modelagem que tais 

sistemas de governança podem assumir. Pode-se afirmar que consistem em novas formas 

de regulação privada, geralmente criadas por parcerias entre o setor empresarial e 

representantes da sociedade civil, para estabelecimento, verificação e fiscalização de 

conformidade de padrões sobre determinado assunto.247 No presente trabalho, dar-se-á 

enfoque aos sistemas que têm por escopo a produção responsável. Ou seja, o 

enderaçamento de uma atuação que seja social, econômica e ambientalmente responsável. 

Para alcançar os objetivos traçados, cada sistema de certificação pode se organizar de 

variadas formas. A despeito dessa flexibilidade na organização de um sistema de 

certificação, existem elementos e estruturas que tendem a se repetir. O organograma abaixo 

demonstra de forma esquemática um modelo abstrato de sistema de certificação. 

 

Figura 2 - Modelo geral de sistema de certificação
248 

Deve-se pontuar ainda que os sistemas de certificação tendem a ser de adesão 

voluntária, ficando a critério das empresas a escolha por se adequar ou não aos padrões 

estabelecidos. DANIELSON e LEYTON afirmam que a voluntariedade da certificação pode 

trazer inúmeros benefícios. Dentre eles, podem ser citados o estabelecimento de um amplo 

consenso dos atores interessados nas melhores práticas daquela atividade, a criação de 
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entidades que verifiquem a conformidade para com esses padrões, bem como a utilização 

de modelo promocional que encoraje à conformidade do setor.249 

Em continuidade à delimitação do conceito de sistema de certificação 

socioambiental, deve-se estabelecer um contraponto com a realidade do setor mineral. 

Como regra, o incentivo para a certificação de produtos tem origem na demanda dos 

consumidores. No entanto, os recursos minerais são geralmente de difícil rastreabilidade, o 

que pode desincentivar seus consumidores finais a preocupar-se com a origem dos 

mesmos. O IIED, em análise a esta questão, sugere que uma possível alternativa seria a 

utilização da certificação mineral como ferramenta para as instituições de financiamento. 

Desse modo, a certificação teria como público-alvo os financiadores e não o consumidor 

propriamente.250 Alerta-se, no entanto, para a diversidade de cenários do setor minerário, 

que inclui desde extração de areia e brita, até as mais complexas operações de extração de 

metais. Conclui-se que essa opção não pode ser feita numa perspectiva genérica, estando, 

pelo contrário, intimamente conectada aos casos concretos. 

 

2.1.1. MODELO 

 

Pode-se concluir que o escopo dos sistemas de certificação é o de elevar o nível de 

exigências do setor privado, melhorando a sua performance em determinado aspecto, como 

saúde e segurança do trabalho, proteção do meio ambiente, qualidade, dentre outros. No 

entanto, os sistemas de certificação podem alcançar esse objetivo de maneiras variadas, o 

que justifica a sua classificação em modelos diferentes. Dessa forma, os sistemas de 

certificação podem ser classificados em pelo menos dois modelos. Um primeiro modelo, 

no qual se enquadraria o sistema do Forest Stewardship Council – FSC, que exige a 

verificação em campo das condições fáticas de adequação aos padrões materiais 

estabelecidos pelo sistema. Isso caracteriza o sistema como um modelo dito de 

performance outcomes. Já o segundo modelo, dito environmental management standard – 
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EMS, foca-se no estabelecimento de processos e repartição de responsabilidades, a 

exemplo da ISO 14001.251 

MEIDINGER assevera que os sistemas de certificação do tipo environmental 

managment standard apostam no aproveitamento das capacidades de controle e 

planejamento das entidades certificadas no endereçamento e melhoria de suas práticas 

socioambientais como uma atuação mais viável para a grande diversidade de atividades 

econômicas.252 Tal modelo atua no direcionamento das entidades certificadas para a 

sistematização de seu gerenciamento. No caso em estudo, o gerenciamento socioambiental 

das atividades minerárias, por meio da abordagem do PDCA, plan-do-check-act.253 Os 

sistemas de certificação do tipo EMS podem variar de acordo com as características que 

atribuam a alguns elementos centrais, como o nível de metas ambientais estabelecidas, a 

exigência ou não de auditoria por terceira parte, o grau de participação da sociedade civil, 

e, por fim, as consequências para a não-conformidade com o sistema.254  

BLACKMORE e HOLZMAN citam como exemplo de certificação de gestão nas 

atividades minerárias o caso do Código de Cianeto para a mineração de ouro. Nesse caso, a 

certificação exige tão somente que o certificado possua processos de gerenciamento que 

garantam a segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores e das comunidades 

vizinhas.255 Já no que concerne ao modelo performance outcomes, há o estabelecimento de 

padrões materiais que visam a assegurar o objetivo do sistema de certificação, a exemplo 

do manejo florestal sustentável buscado pelo FSC. Nesse caso, ainda há flexibilidade no 

modo como cada entidade atenderá aos padrões da certificação. No entanto, são definidas 

regras e diretrizes objetivas das quais a empresa certificada não pode se afastar. 

A avaliação do setor minerário demonstra a existência de experiências nos dois 

sentidos. De um lado, há um crescente número de empresas certificando suas operações 

pelo sistema ISO 14001. De outro, verifica-se a existência e o desenvolvimento de 

inúmeras iniciativas que se enquadram no modelo de performance outcomes. Dentre elas, 

podemos citar o Processo Kimberly, os estudos desenvolvidos pelo MCEP, a IRMA, a 
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EITI, dentre outras, que serão objeto de estudo ao longo do presente capítulo. De qualquer 

modo, é possível apontar desde já para uma maior profusão de sistemas desse último tipo 

no setor minerário. Some-se a isso a consagração do FSC como um exemplo de 

certificação de sucesso. Dentre outros, esse foram fatores que levaram à escolha do modelo 

de performance outcomes como o objeto de estudo do presente trabalho. 

 

2.1.2. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO 

 

Outro ponto de diferenciação dos sistemas de certificação que merece ser abordado 

refere-se às opções feitas por estes quanto ao envolvimento dos agentes estatais. Nota-se 

que nos sistemas de governança socioambiental privada e, notadamente, nos sistemas de 

certificação, o tema da atuação do Estado tem sido objeto de estudo dos cientistas sociais. 

Segundo CASHORE, há divergência quanto ao papel a ser assumido por esses agentes.256 

BERNSTEIN aponta que o sucesso da autorregulação socioambiental privada não se deve 

somente à superação do modelo tradicional de regulação pelos Estados nacionais, mas 

deriva também da proibição da participação de agentes governamentais no processo de 

elaboração de padrões, que de fato se mostra relevante. Segundo o autor, essa vedação de 

participação no processo de normatização não implica a diminuição da importância do 

Estado como regulador, uma vez que a maioria dos sistemas exige dentre seus requisitos a 

conformidade com a legislação local. O que se busca resguardar é a independência do 

sistema quanto a possíveis pressões políticas que comprometam sua credibilidade.257 

Acerca da participação de agentes governamentais na governança privada de um 

modo geral, o IIED defende ser essa participação essencial para validação e legitimação 

daquela. No entanto, aponta para algumas questões que podem derivar dessa participação. 

A primeira consiste na premissa de que o Estado não poderia propor critérios de 

diferenciação das empresas, sob pena de criar barreiras ao comércio internacional. Por 

outro lado, o fundamento da certificação está na geração de uma vantagem competitiva que 

enseja tratamento diferenciado aos certificados no mercado. Assim, o questionamento 

sobre a participação de agentes governamentais reside justamente na impossibilidade de 

esses agentes estabelecerem diferenciação entre os agentes regulados, podendo tão 
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somente criar políticas de benefícios e incentivos. O Estado, desse modo, fica obrigado a 

regular isonomicamente, o que prejudica a essência voluntária da certificação, pela qual os 

agentes se submetem ao processo de certificação para ganhar destaque no mercado. Logo, 

a não participação de agentes governamentais no sistema de certificação seria um modo de 

evitar essa consequência. 

Um segundo questionamento, segundo o IIED, reside no fato de a proteção 

socioambiental ser um dever indisponível do Estado. Essa indisponibilidade, 

aparentemente, entraria em confronto com o caráter negocial dos sistemas de certificação. 

Isso, pois nesses sistemas se estabelece um diálogo entre os stakeholders do setor para 

negociação de metas que sejam factíveis aos certificados e que atendam aos anseios 

protetivos dos demais interessados, materializando-se numa real melhoria das práticas do 

setor. Ou seja, discute-se a vedação da transação pelo Estado dos direitos difusos e 

coletivos. Tal problema foi afastado por alguns sistemas de certificação também com a 

proibição da participação estatal. Com isso, os demais agentes interessados são livres para 

transacionar no âmbito privado e os consumidores são livres para tomar a decisão de 

consumo com base em qualquer critério que julgarem conveniente.258 

Ainda no âmbito do debate acerca da participação de agentes estatais nos sistemas de 

certificação, BARTLEY também aponta para a importância da participação desses atores na 

construção e sucesso dos sistemas. O autor cita exemplos como o manejo florestal 

responsável e padrões de segurança e saúde do trabalho. Nesses casos, o Estado se viu 

impossibilitado de criar leis e normas sobre tais temas, sob pena de atentar contra os 

argumentos neoliberais de proibição das barreiras contra o livre-comércio. Tal 

impossibilidade levou o Estado a apoiar fortemente as iniciativas privadas que 

fomentassem a elevação dos níveis de proteção dessas áreas e que suprissem a lacuna por 

ele deixada.259 

Nota-se, desse modo, que não há um consenso acerca do assunto. Ademais, alerta-se 

para o fato de a questão não se resumir a argumentos dicotômicos. Ou seja, não se trata 

apenas de permitir ou proibir a participação dos agentes governamentais. Há uma gama de 

possibilidades de estruturação de sistemas graduando essa permissão ou proibição de 

participação estatal. As escolhas acerca desse tema variam largamente conforme a 

realidade do setor a que se objetiva aplicar a certificação. É necessário ponderar 

                                                             
258

 IIED. A challenge for those interested in the future or the minerals industries: options for moving forward. 

2001, p. 7. 
259 BARTLEY, Tim. Institutional Emergence in an Era of Globalization: The Rise of Transnational Private 

Regulation of Labor and Environmental Condition. AJS vol. 113, number 2, september 2007, p. 337. 



108 

 

concretamente os efeitos da participação do Estado na governança do setor, sempre com 

escopo de balancear suas consequências. É necessário o equilíbrio entre a necessidade de 

incluir agentes governamentais para fortalecer a legitimidade do sistema, sem que, no 

entanto, o Estado comprometa a independência e voluntariedade da certificação. 

O FSC é um exemplo de sistema que veda a participação dos agentes governamentais 

nos processos de estabelecimento de Princípios e Critérios e das decisões em geral. A 

despeito dessa proibição, esse sistema de certificação de manejo florestal responsável tem 

proporcionado efeitos positivos na regulação governamental da questão florestal. Isto se 

verifica uma vez que os altos padrões estabelecidos pela autorregulação compeliram vários 

países, por meio de suas agências reguladoras, a também melhorar seu nível de proteção, a 

criar seus próprios sistemas de certificação de manejo florestal responsável, ou até mesmo 

certificar as florestas que manejam.260 

De outro lado, o Processo Kimberly de Certificação constitui exemplo em que não só 

há participação de Estados, como essa participação é inclusive um dos motivos de seu 

sucesso. Atualmente, o sistema de certificação conta entre seus membros com os principais 

países exportadores e importadores de diamantes, o que representa 74 países, incluindo o 

Brasil. Nesse sistema de certificação os Estados assumem papel essencial. Sua função é a 

de atuar no controle direto da importação e exportação de diamante, assegurando a sua 

origem em conformidade aos padrões do sistema.261 Conforme apresentado no capítulo 1 

deste trabalho, o Brasil é membro do sistema e possui como estrutura para exercer esse 

controle o Ministério de Minas e Energia – MME, passando pelo Departamento Nacional 

de Produção Mineral – DNPM, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior – MDIC, Ministério das Relações Exteriores – MRE e Ministério da Fazenda – 

MF. 

Também nessa linha de participação estatal, foi criado no Brasil o Programa 

Brasileiro de Certificação Florestal – CEFLOR, dentro da estrutura do Sistema Nacional de 

Metrologia e Normalização e Qualidade Industrial. Nesta estrutura o CERFLOR encontra-

se diretamente subordinado ao INMETRO, que consiste em autarquia federal vinculada ao 

MDIC. Os padrões do CERFLOR são elaborados pela ABNT e a certificação guarda 
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caráter voluntário.262 Trata-se de exemplo claro em que a participação do Estado vai além 

da mera permissão, mas consiste em elemento decisivo para a existência do sistema.  

Quanto à escolha de um modelo ideal de participação estatal em sistemas de 

certificação das atividades minerárias, pontua-se que a resposta não é simples. De qualquer 

modo, a opção por um ou outro sistema deve levar em consideração fator intrínseco ao 

desenvolvimento dessas atividades, qual seja, o alto grau de regulamentação a que 

geralmente estão sujeitas. Desse modo, a certificação da mineração não pode desconsiderar 

a importância do papel dos agentes governamentais para o setor, devendo-se, talvez, optar 

por modelos em que seja viável a graduação e ponderação dessa participação. 

 

2.1.3. CADEIA DE CUSTÓDIA 

 

Ainda quanto ao modelo de autorregulação a ser adotado, cumpre destacar a 

necessidade de debate acerca do tipo de certificação a ser concedido ao término do 

processo de certificação. Isto é, o sistema deve definir a quem se aplicarão os padrões por 

ele estabelecidos. Ou seja, se englobará ou não a cadeia de custódia daquele produto. 

Inicialmente deve-se esclarecer que cadeia de custódia consiste no grupo de envolvidos na 

trajetória desenvolvida pela mercadoria desde a origem de suas matérias primas até o 

consumo final.263 

Para BLACKMORE e HOLZMAN, o envolvimento da cadeia de custódia em um sistema 

de certificação assegura-lhe a característica da rastreabilidade. A rastreabilidade, em regra, 

fornecerá informações sobre cada produto unitário, bem como informações sobre quando e 

como este produto foi transformado ou transportado. Segundo as autoras, trata-se de 

característica importante, visto que permite provar a integridade do produto e garantir que 

sua origem é de fontes responsáveis. A despeito da sua importância, a rastreabilidade 

constitui elemento de difícil estabelecimento pelos sistemas de certificação, uma vez que 

pressupõe a participação de todos os atores da cadeia.264  
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O transporte das discussões referentes à cadeia de custódia para o âmbito das 

atividades minerárias torna-se ainda mais difícil. Isto porque esse setor é marcado por uma 

grande variedade de cenários e arranjos produtivos. O IIED assevera que num olhar mais 

criterioso para a indústria minerária, de um modo geral, verifica-se que se caracteriza por 

manter um sistema produtivo altamente concentrado, o que é uma tentativa de diminuição 

dos riscos inerentes à atividade e de criação de oportunidades de crescimento.265 Sobre a 

concentração, destaca-se a atuação das multinacionais, principalmente no setor de minerais 

metálicos e carvão. Segundo o IIED, existem no mundo cerca de 30 a 40 companhias, que 

tendem continuamente a uma maior concentração.266 Essas grandes companhias são 

marcadas ainda pela inclinação ao controle também da indústria de beneficiamento dos 

minerais. 

A despeito desta notória concentração, o setor minerário é também marcado por uma 

fragmentação. Isso implica a ausência de uma visão consolidada do setor e, 

consequentemente, na dificuldade de estabelecimento de qualquer medida conjunta para a 

promoção do desenvolvimento sustentável.267 Além de grandes corporações e das empresas 

de médio porte, o setor conta com pequenos produtores e produtores artesanais que 

desempenham importante papel na cadeia produtiva, notadamente do setor de pedras 

preciosas e gemas, mas que possuem características bastante diferentes do restante do 

setor.  

Em uma perspectiva histórica, o IIED aponta para um movimento de 

internacionalização das mineradoras a partir da década de 1990, marcado pela 

transformação das estruturas regulatórias, bem como pelas oportunidades de exploração 

mineral oferecidas por países desenvolvidos, como Canadá e Austrália, e pela viabilização 

de investimentos estrangeiros em outros países mineradores.268 As maiores indústrias 

minerárias brasileiras consistem em grandes corporações com atuação mundial e foco na 

exportação, destacando-se o grupo Vale do Rio Doce – Vale, Minerações Brasileiras 

Reunidas – MBR, Mineração Rio do Norte – MRN e Companhia Brasileira de Metalurgia 

e Mineração – CBMM.269 
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Além das multinacionais, o setor conta com empresas de médio porte e atores 

nacionais, que orientam sua atuação em mercados regionais e nacionais.270 Há também 

empresas juniores, que podem ser subdivididas basicamente em duas categorias. A 

primeira, altamente especializada em descobrir novas jazidas e negociá-las no mercado, e a 

segunda, que também trabalha com a descoberta de novas jazidas, mas busca manter o 

controle societário da futura operação. Soma-se à categoria júnior a vasta gama de 

operações minerais familiares existentes na América Latina, na Ásia e em parte da 

Europa.271 Nesse grupo de empresas pode ser encontrado um reduzido número de 

operações de alto comprometimento com elevados padrões ambientais e sociais, pois a 

avassaladora maioria compreende que os desafios do desenvolvimento sustentável são 

assuntos das grandes corporações. Tais empresas caracterizam-se pela falta de 

capitalização e de conhecimento operacional, o que acarreta uma baixa capacidade de lidar 

com eventuais problemas socioambientais e provoca a má reputação de todo o setor 

minerário.272 

Segundo o IIED, as indústrias brasileiras podem ser categorizadas em três tipos. No 

primeiro tipo estão as indústrias de padrão internacional instaladas no país, que se dedicam 

principalmente à mineração de ferro, bauxita, alumínio, fertilizantes e outros minerais 

industriais. Esse grupo se caracteriza pela utilização de tecnologia de ponta e constante 

investimento em modernização.273 Um segundo tipo compreende o grupo que inclui em sua 

maioria empresas nacionais de pequeno capital, dotadas de baixa tecnologia e com padrões 

muito aquém dos internacionais, atuando principalmente no setor de agregados para a 

construção civil.274 Por fim, há um terceiro tipo que é representado pelo grupo de empresas 

dedicadas à produção de gemas e ao garimpo, que notadamente carece, em geral, de 

tecnologia apropriada, mas que se destaca por sua importância no contexto das classes 

socialmente desfavorecidas do país. 

O setor ainda conta com uma vasta rede de consultorias e prestadores de serviços 

especializados, que atuam na elaboração dos projetos de exploração mineral e 

principalmente dos estudos socioambientais exigidos. Para o IIED, esse grupo de atores 

pode desempenhar importante papel na construção de um modelo de sustentabilidade para 
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o setor.275 Destaca-se na cadeia de custódia também a atuação de comerciantes, que 

desempenham o papel de concentrar a produção mineral e proporcionar vendas em larga 

escala para os beneficiadores; de fabricantes, que utilizam como matéria-prima recursos 

minerais; e recicladores, que atuam principalmente com metais.276 

Diante desse cenário em que o setor é caracterizado por contar com uma variedade 

de atores que incluem desde multinacionais até produtores artesanais, bem como em que há 

ao mesmo tempo uma concentração do sistema produtivo e uma fragmentação na sua 

articulação, a complexidade do setor fica evidenciada. Dessa forma, a construção de um 

sistema de cerificação que envolva a cadeia de custódia deve passar obrigatoriamente pelo 

exame da realidade fática a que se aplicará. Tal exame deve levar em consideração tanto o 

tipo de minério quanto as indústrias que o utilizam como matéria-prima, e as variações 

regionais de exploração e aproveitamento desse recurso. 

Uma noção superficial desse panorama pode ser exemplificada a partir de duas 

iniciativas de certificação do setor mineral: o Processo Kimberly e o Código de Cianeto. 

No primeiro caso, estamos diante da produção mundial de diamante, marcada por 

importantes conflitos sociais e pelo histórico mercado cartelizado. Isso se refletiu na 

necessidade de criação de um sistema de certificação com abrangência global e que 

incluísse desde a extração do mineral, passando por sua exportação, beneficiamento e 

venda ao consumidor final. De outro modo, o Código de Cianeto também é de abrangência 

global, mas se aplica a apenas uma fase do processo de transformação da indústria mineral 

do ouro, que envolve a utilização e transporte do cianeto. 

 

2.2. ABRANGÊNCIA  

 

Outro ponto que merece destaque no estudo dos sistemas de certificação 

socioambiental consiste na abrangência territorial e material que este objetiva alcançar. A 

elaboração dos padrões de um sistema de certificação passa pela compreensão prévia de 

quais espaços este almeja certificar. Ou seja, se será local, regional, nacional ou 

internacional, bem como as matérias ou fases do processo produtivo que serão objeto de 

regramento.  
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A questão foi apontada como fundamental pelo IIED em estudo direcionado ao 

cenário do setor mineral. O estudo apontou quatro formas distintas de organizar um 

sistema de certificação de atuação global quanto à abrangência territorial de seus padrões: 

1) a normatização é feita inteiramente por organismos regionais ou nacionais; 2) há um 

organismo internacional que assume o papel de acreditação, desempenhando atividades de 

desenvolvimento, certificação ou acreditação de normas regionais ou nacionais; 3) há o 

estabelecimento de princípios gerais globais que devem ser suplementados regionalmente; 

e, 4) há somente normas de caráter global.277 No que tange à abrangência material da 

certificação, ressalta-se que essa irá variar de acordo com o setor certificado, inexistindo 

regras abstratas para sua delimitação. 

A problemática pode ser elucidada por meio da apreciação do caso prático do FSC, 

que se enquadra na categoria de número três, isto é, possui normas gerais globais que são 

suplementadas regional e localmente. Seus Princípios e Critérios são elaborados para que 

sejam passíveis de aplicação em toda extensão geográfica submetida à sua atuação. A esse 

espaço o FSC denomina Management Unit, consistindo na área submetida à certificação 

FSC claramente delimitadas em um projeto de manejo florestal de longo prazo, cujos 

objetivos já se consolidaram em um plano de manejo. No que tange à matéria abrangida 

pelos Princípios e Critérios do FSC, há delimitação dos tipos de vegetação passíveis de 

certificação. 

A organização afirma que suas normas são desenhadas com o escopo de 

aplicabilidade global a todos os tipos e escalas existentes de florestas, incluindo florestas 

naturais, plantações e outros tipos de vegetações não classificadas formalmente como 

florestas, mas que representem espaços relevantes para o cumprimento do escopo de 

manejo florestal responsável. Para VOIVODIC essa possibilidade de certificação global 

criada pelo sistema FSC é um importante elemento de efetividade desse modelo de 

regulação voluntária.278 O FSC informa que a decisão sobre a possibilidade ou não de 

certificação de certo tipo de vegetação ocorrerá somente a partir da análise de casos 

concretos. Tal decisão levará em consideração questões como as espécies vegetais 

envolvidas, o sistema produtivo, os serviços ambientais prestados pela vegetação sob 

exame e seu consequente valor para o ecossistema. 
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Ainda quanto à abrangência da certificação FSC, deve-se ressaltar que o sistema 

compreende desde a madeira em si, produtos florestais não necessariamente de origem 

madeireira, até a conservação, proteção e outros serviços ambientais, incluindo sequestro 

de carbono. O modelo de Princípios e Critérios adotado pela organização foi desenhado 

para possibilitar a cobertura de diferentes tipos e tamanhos de operações de manejo 

florestal, independentemente do risco de impactos ambientais que essas ofereçam. Desse 

modo, o sistema admite diferentes formas de cumprimento dos seus padrões, viabilizando a 

adequação de operações de manejo florestal heterogêneas. Os preceitos que permitem a 

flexibilidade do sistema são geralmente estabelecidos no âmbito dos Critérios. Isto não 

ocorre, obviamente, para todos os princípios. Por exemplo, o cumprimento das disposições 

normativas a que a atividade está sujeita nacional e localmente não é mitigado. No modelo 

adotado pelo FSC, o processo de certificação das atividades por ele abrangidas não exige o 

cumprimento literal dos seus Princípios e Critérios. 

Tal flexibilidade visa a possibilitar a compatibilização do modelo abstrato elaborado 

pela entidade às realidades culturais, ecológicas, econômicas e sociais que pode enfrentar. 

É pressuposto do FSC que a gama de operações que podem se sujeitar ao crivo de seus 

padrões pode ocasionar uma imperfeição da performance desejada de manejo florestal 

responsável. Considerando esse cenário, a aplicação dos Princípios e Critérios do FSC aos 

casos concretos, segundo o modelo adotado, deve se guiar pela contraposição à medida que 

as atividades de manejo satisfizerem cada um dos Critérios frente à importância ou 

consequência da não satisfação por completo destes Critérios.279 

Tal qual para a delimitação da cadeia de custódia, a opção pela abrangência 

territorial e material de um sistema de certificação das atividades minerárias depende da 

análise do caso concreto. Nesse sentido, é necessária a delimitação do tipo de recurso 

mineral a ser certificado para que a partir dessa escolha possam ser definidos o território e 

as características que serão abrangidas. Desde já, podem ser apontados como possíveis 

objetos materiais de certificação questões como a extração e a lavra, o beneficiamento e o 

transporte. 

Uma importante questão de cunho material a ser enfrentada pelo sistema de 

certificação da mineração consiste na sua abrangência ou não às mineradoras de caráter 

artesanal e de pequena escala. Tais operações constituem grupo de extrema relevância do 
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ponto de vista socioambiental, uma vez que cerca de 100 milhões de pessoas ao redor do 

mundo dependem diretamente dessas atividades para sobreviver. São geralmente 

desenvolvidas em locais isolados onde há uma pequena ocorrência de recursos minerais ou 

onde os mineradores detêm recursos tecnológicos insuficientes. Caracterizam-se por 

envolver atividades perigosas à saúde e segurança humanas, péssimas condições de 

trabalho, bem como por gerar graves riscos ao meio ambiente. Além disso, tais operações 

enfrentam uma série de problemas que envolvem reconhecimento legal, disputa pela terra, 

dificuldade de acesso a crédito, dentre outros.280  

Por esses problemas enfrentados pela mineração artesanal e em pequena escala, 

BLACKMORE e HOLZMAN apontam para a importância da criação de certificações que 

englobem estas atividades. As autoras afirmam que podem se originar de sua certificação 

benefícios como a melhoria das condições básicas das comunidades e famílias envolvidas 

nessas atividades, ou a maior conscientização da opinião pública acerca dos problemas 

envolvendo essas atividades.281 Atualmente, existe apenas um sistema de certificação que 

abrange tais mineradoras, a Fairtrade and Fairmined Gold and Associated Precious Metals. 

Além desta, a Responsible Jewellery Council – RJC oferece certificação que endereça 

alguns dos problemas da mineração artesanal e em pequena escala. 

2.3. PRINCIPAIS ELEMENTOS DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DA MINERAÇÃO 

 

2.3.1. GOVERNANÇA 

 

Nesse texto, tomaremos emprestada de BERNSTEIN a definição de governança: 

Governance, in this view, is the sum of collective understandings and 

discourse about material capabilities, knowledge (normative, ideological, 

technical, and scientific), legitimacy (the acceptance and justification of 

the right to rule by relevant communities), and fairness (which in our 

account may include notions of mutual respect, equal treatment, 

representation who gets to participate and how), and responsibility (the 

obligations to broader society of participants in any governance system), 

as well as distributive justice.
282

 

                                                             
280 BLACKMORE, Emma; HOLZMAN, Caren. Scaling up certification in artisanal and small-scale mining: 

innovations for inclusivity. IIED, 2013, p. 9. 
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Um elemento essencial dos sistemas de certificação ambiental consiste no modelo de 

governança por ele adotado. Esse elemento está atualmente inserido em processo de 

profunda transformação. Para CASHORE, é um novo fenômeno, que a doutrina tem falhado 

na tarefa de delimitar e conceituar. O autor descreve o fenômeno como a emergência de 

sistemas de governança privada doméstica ou transnacional que não têm sua autoridade 

derivada da autoridade estatal, mas do próprio mercado e das preferências dos 

consumidores.283 Nesse sentido, há relevante debate que extrapola o âmbito dos sistemas de 

certificação, abrangendo a própria governança ambiental externa ao Estado. Tal debate se 

revela de grande interesse para este estudo na medida em que perpassa questões também 

enfrentadas pelos sistemas de certificação.  

Conforme apontado no Capítulo 1, esse conceito de governança foi consagrado com o 

intuito de sistematizar os fenômenos verificados globalmente de maior interação e 

participação de atores não-governamentais nas tomadas de decisão.284 Essas 

transformações relacionam-se diretamente aos debates também apresentados no Capítulo 1 

acerca do Direito Reflexivo e crescimento da autorregulação. Isto se verifica na medida em 

que as novas formas de governança buscam lidar com os mesmos problemas enfrentados 

pelo Direito Reflexivo, dentre os quais o de buscar uma maior efetividade dos comandos 

normativos e o de permitir uma maior participação democrática.  

O fenômeno da forma de governança que se passa a tratar tem sido comumentemente 

denominado non-state-market-driven governance – NSMD. A governança NSMD, como 

se verá a seguir, tem como traço principal a exclusão da participação direta estatal, 

consistindo na convergência de atuação exclusivamente de atores não-governamentais. Em 

virtude dessa característica, poder-se-ia afirmar que a governança NSMD consistiria em 

um tipo específico de autorregulação, que por sua vez é um fenômeno tratado pelo Direito 

Reflexivo/responsive law/responsive regulation. Destarte, as considerações formuladas no 

Capítulo 1 acerca das limitações à autorregulação no contexto do ordenamento brasileiro se 

aplicam à governança NSMD, o que deve ser tomado como pressuposto para o exame 

apresentado neste tópico. 
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Para CASHORE, a governança NSMD tem suas origens também na necessidade de 

criação de instrumentos de mercado aptos a lidar com as crescentes campanhas de boicote 

organizadas por atores internacionais, bem como com a intensificação de exigências 

impostas por normas internacionais.285 CASHORE e BERNSTEIN denominam essa elevação 

das exigências socioambientais ao mercado e aos governos nacionais como 

internationalization. Desse modo, a governança NSMD surge, juntamente com outras 

medidas, como um instrumento de contingenciamento das pressões por um desempenho 

mais responsável das empresas no âmbito socioambiental. BERNSTEIN e CASHORE 

definiram as estruturas de governança NSMD como instituições deliberativas e adaptativas 

de governança, criadas para estabelecimento e implementação de normas socioambientais 

no mercado global, cuja autoridade não provém da soberania governamental, mas de 

legitimidade conferida pelos stakeholders
286

 do setor que pretendem regular. 

O entendimento do funcionamento da governança ambiental pela doutrina tem se 

dado, em regra, por meio da comparação do modelo de governança dessas organizações 

multissetoriais com o governo desempenhado pelo Estado. Esse último se pauta na 

hierarquia e na existência de um forte sistema punitivo para barrar o descumprimento de 

seus comandos. De outro modo, nos modelos de governança ambiental que têm se 

construído em novos moldes, a hierarquia não é elemento essencial, bem como podem ser 

utilizados outros instrumentos de legitimação de suas diretrizes que não os coercitivos e 

punitivos.287 ROSENAU afirma que esse modelo de governança conquista legitimidade 

independentemente do sistema coercitivo, estando respaldado na participação voluntária e 

condicional de seus membros, que pode ser revogada a qualquer tempo. 

Segundo BERNSTEIN, outro aspecto que contrapõe essa modalidade de governança 

global ao modelo tradicional de governo consiste no fato de que a governança NSMD não 

se fundamenta nos postulados do monopólio, territorialidade e universalidade.288 Para 

BERNSTEIN, a governança NSMD quase nunca é monopolista. De modo diverso, é marcada 

pela interação com outros sistemas regulatórios, sejam eles transnacionais ou 

internacionais, de maneira que podem variar entre a sobreposição, interseção ou 

complementaridade. Quanto a sua relação com a legislação, os sistemas de governança 
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tendem a estabelecer como pressuposto de conformidade de seus padrões o integral 

cumprimento dessas normas e regulamentos.289 

No que se refere ao elemento territorial, BERNSTEIN postula que os sistemas de 

governança global podem variar dependendo da abrangência que buscam alcançar. Desse 

modo, os sistemas podem tanto se aplicar a atores que não se encontram na mesma base 

territorial, como podem delimitar território a que se restringirão.290 Essa transformação 

parte da constatação de que muitas vezes as fronteiras territoriais dos Estados nacionais e a 

atuação de grupos políticos podem não coincidir, levando os sistemas de governança 

ambiental global a buscarem atuações compatíveis com os seus destinatários.291 O autor 

afirma ainda que a governança global nunca possuirá como escopo uma jurisdição 

universal e generalizante, sendo muitas vezes construída em bases descentralizadas e 

fragmentadas. Como último elemento comparativo entre os governos tradicionais e a 

governança global, e como a questão mais complexa a ser tratada, BERNSTEIN aponta os 

destinatários do sistema. Para o autor, constituem pontos-chave a definição de a quem o 

sistema se endereça e quem são os sujeitos que o constroem.292 

Para o propósito de uma abordagem em outros moldes, cujo foco não seja a 

contraposição governança NSMD/Estado, CASHORE
293 aponta quatro elementos a serem 

analisados para caracterizar este tipo de governança: 1) o papel do mercado, 2) o papel do 

Estado, 3) o papel dos atores interessados e 4) a capacidade de aplicação de suas regras.  

O mercado assume o papel de conferir autoridade à governança NSMD na medida 

em que cada agente da cadeia produtiva detém o poder de fazer a escolha de operar ou não 

sob suas regras. Para CASHORE, a aprovação pela cadeia de custódia é essencial para 

caracterizar esse modelo de governança. A ausência desta característica leva a governança 

a ter como escopo a exclusiva obtenção de uma licença social para atuar, como é o caso do 

“Programa de Atuação Responsável” do setor químico.
294
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Quanto ao papel do Estado na governança NSMD, o autor novamente destaca que a 

autoridade desses sistemas não reside na soberania estatal. O que não quer dizer que não 

haja relacionamento da governança NSMD com a governança do Estado. Destaca ainda 

que a governança NSMD nunca atuará ignorando o pano de fundo das normas e 

regulamentos estabelecidos pelo ordenamento nacional ou local, mas, pelo contrário, 

tomará a legislação como ponto de partida. Ressalta, de outra parte, que o Estado poderá 

atuar do mesmo modo que os demais atores interessados.  

Esta participação dos atores interessados é o terceiro elemento caracterizador da 

governança NSMD. Trata-se de elemento essencial segundo CASHORE, visto que a 

autoridade da governança NSMD reside na credibilidade e confiança que esses atores lhe 

conferem. Essa credibilidade está intimamente ligada também ao quarto elemento de 

CASHORE, que é a capacidade de aplicação de suas regras. A governança NSMD depende 

do estabelecimento de mecanismos que assegurem de maneira sólida o cumprimento de 

seus postulados.295 Embora seja uma iniciativa voluntária, uma vez assumido o 

compromisso de participação, este deverá ser honrado ou seu não cumprimento punido. 

O modelo de governança NSMD, nos termos e características expostos, é 

considerado pela doutrina como a estrutura indicada para a esquematização de sistema de 

certificação. Por sua vez, o FSC, que adota a estrutura de governança NSMD, é apontado 

como exemplo de sucesso da autorregulação socioambiental. Destarte, o presente trabalho 

optou por utilizar a governança NSMD como aplicável à certificação socioambiental da 

mineração. Opção esta feita com base nas experiências ou sistemas já implementados no 

setor, que tendem a adotar o modelo ou se aproximar do mesmo. Tais iniciativas serão 

apresentadas ao longo do capítulo, bem como de forma mais sistematizada em sua parte 

final. 

Em continuidade ao estudo da governança NSMD, cumpre examinar os elementos 

que a compõem e diferenciam de outros modelos de governança, agora segundo a visão de 

BERNSTEIN e já utilizando dados do setor minerário. De modo genérico, este autor cita 

também quatro elementos essenciais: 1) mecanismos de participação dos atores 

interessados, 2) regras materiais, 3) regras procedimentais, e 3) escopo claro.  
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Quanto ao primeiro desses elementos, BERNSTEIN entende que parte do sucesso de 

sistemas de governança NSMD consiste na criação e consequente institucionalização de 

mecanismos que permitam a sua adaptação dinâmica às demandas dos diferentes atores 

interessados com que lidam.296 Esses mecanismos visam a assegurar a viabilidade do 

sistema frente a uma realidade de multi-stakholders e de diversidade geográfica a que está 

sujeito. Destaca-se que inexiste um modelo predefinido de sistema que abarque tais 

mecanismos, podendo cada sistema construí-los de formas distintas. Desse modo, o autor 

aponta para o fato de os sistemas de governança NSMD terem se orientado crescentemente 

em paradigmas democráticos.297 

Como segundo elemento diferencial dessa governança, destacam-se as regras 

materiais estabelecidas por um sistema de certificação. BLACKMORE e HOLZMAN defendem 

que um sistema que tenha como escopo o estabelecimento de padrões de sustentabilidade 

para as atividades minerárias deve abranger questões tanto de natureza ambiental, como de 

natureza social.298 Acrescenta-se, ainda, que as regras materiais de um sistema de 

governança devem ser capazes de delimitar as responsabilidades dos atores envolvidos 

com a atividade, bem como fornecer subsídios claros para a atuação dos mesmos.299 Faz-se 

relevante apontar para a necessidade de ponderação no estabelecimento dessas regras. Isto 

é, as regras materiais irão materializar o consenso dos stakeholders de um dado setor sobre 

suas metas de responsabilidade socioambiental. Nesse sentido, tais metas devem refletir 

níveis de melhoria na atuação desse setor, sem, no entanto, configurarem objetivos 

irresponsáveis e irrealizáveis. 

No que tange ao setor minerário, é indispensável para o estabelecimento dessas 

regras materiais a compreensão dos impactos sociais e ambientais inerentes ao 

desenvolvimento dessas atividades. Ademais, é imprescindível o conhecimento da atual 

capacidade tecnológica e de gerenciamento das empresas envolvidas na cadeia de custódia 

desse setor, bem como da capacidade da legislação e dos órgãos públicos de governança 

ambiental lidarem com esses impactos. O debate acerca dos principais aspectos da 

mineração e de como os mesmos precisariam ser diligenciados em um sistema de 
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certificação será desenvolvido em parte subsequente deste capítulo, quando se examinarem 

os Princípios e Critérios, e também, de forma mais concreta, quando no capítulo 3 for 

tratada a realidade do Estado de São Paulo. 

Além das regras materiais, um sistema de certificação deve possuir regras 

procedimentais que atendam a certas características. Dentre as questões a serem abrangidas 

pelas regras procedimentais se destacam os procedimentos para elaboração de princípios 

acerca de documentação e publicidade de informações, resolução de conflitos, dentre 

outros. A voluntariedade de certificação demanda procedimentos preestabelecidos e rígidos 

também capazes de gerar credibilidade quanto à certificação oferecida.300  

Nesse quesito, destaca-se o papel assumido pela Aliança Internacional de Rotulagem 

e Acreditação Social e Ambiental – ISEAL, que elaborou um Código de Boas Práticas de 

Elaboração de Padrões Sociais e Ambientais. A ISEAL consiste em uma organização 

guarda-chuva criada para estabelecer pontos de consenso quanto às boas práticas para seus 

membros, assegurando credibilidade e legitimidade aos padrões e sistemas de certificação 

por eles criados. Segundo BERNSTEIN, os sistemas de certificação socioambiental mais 

relevantes são signitários da ISEAL.301  

A ISEAL, por meio de seu Código de Boas Práticas de Elaboração de Padrões 

Sociais e Ambientais, busca fornecer subsídios para que os sistemas de elaboração de 

princípios e certificação assegurem aos atores interessados do setor que sua iniciativa 

resulta numa melhoria de práticas que seja objetiva e mensurável, sem que estas se tornem 

barreiras ao comércio internacional.302 Além desse documento, tem-se como referências 

para a elaboração de regras procedimentais o “ISO/IEC Guide 59 Code of good practice 

for standardization” e o “Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement, Annex 3, Code of 

good practice for the preparation, adoption and application of standards” da OMC. 

As regras procedimentais consistem em elementos objetivos que tendem a ser 

semelhantes nos diferentes sistemas de certificação, mesmo porque iniciativas de 

importância internacional como o FSC, o Marine Stweardishp Council, o Bonsucro, dentre 

outras, são signatárias da ISEAL.303 Dentre essas, destaca-se no setor minerário a 

Responsible Jewellery Council – RJC, iniciativa que agrega mais de 310 empresas da 
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cadeia de custódia de joias, para certificação de questões ambientais, econômicas e de 

direitos humanos.304 Dessa maneira, o presente estudo entende que o padrão de regras 

procedimentais estabelecido pela ISEAL consiste no mais indicado para pautar uma 

certificação da mineração no Brasil. 

Como último dos elementos essenciais à governança voluntária e, notadamente, aos 

sistemas de certificação, temos a delimitação do escopo dessa iniciativa. Para CASHORE, o 

escopo pode ser amplo ou mais limitado, o que busca ilustrar a partir da experiência do 

manejo florestal responsável. Um sistema de escopo abrangente irá incluir na sua atuação 

questões como saúde e segurança ocupacional, direitos indígenas, dentre outros. De outro 

modo, uma iniciativa com escopo mais estreito limitar-se-á à tutela das questões 

diretamente relacionadas ao manejo.305 

No âmbito do setor minerário, nota-se que há uma variedade de escopos definidos 

pelas diferentes iniciativas. O Processo Kimberly, por exemplo, tem um escopo bastante 

específico e direcionado em virtude do contexto do qual se originou. Objetiva diligenciar 

para mitigar os conflitos sociais e políticos decorrentes da extração de diamantes, com 

ênfase em países africanos.306 O Código de Cianeto, por sua vez, direciona-se 

essencialmente ao tratamento de questões derivadas da segurança na utilização e transporte 

de cianeto por conta da aplicação dessa substância no processo produtivo em minas de 

ouro, abrangendo também sua fase de descomissionamento.307 Já o escopo definido pela 

Initiative for Responsible Mining Assurance – IRMA busca englobar todos os impactos e 

questões socioambientais derivadas das atividades minerárias.308 Do mesmo modo, os 

estudos elaborados pelo Mining Certification Evaluation Project – MCEP apontam para a 

elaboração de um sistema de certificação cujo escopo amplo seja o tratamento das questões 

socioambientais da mineração.309 
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Complementarmente a estes quatro elementos, e como fator correlato ao recorte do 

escopo, cumpre examinar ainda as fontes de financiamento das atividades de um sistema 

de governança. Para o MCEP, a compreensão da origem dos recursos de um sistema de 

certificação assegura o princípio da transparência, o que tem implicações diretas na 

credibilidade da iniciativa. Isso porque o sistema deve se preocupar em assegurar a 

ausência de conflitos entre as suas fontes de financiamento e os objetivos por ele 

estabelecidos. A despeito da importância do tema, o MCEP informa que os sistemas 

atualmente existentes oferecem informações confusas e insuficientes sobre a matéria.310 

Para suprir essa carência, é possível buscar mais uma vez auxílio no estudo da 

certificação do manejo florestal responsável, notadamente no exemplo do FSC. Tal sistema 

estabeleceu em seu estatuto como essencial para o cumprimento do objetivo institucional o 

dever de completa independência financeira frente a agentes econômicos e agentes 

públicos. O estatuto social da organização dispõe que serão seis as fontes de financiamento 

de suas atividades: o pagamento dos custos do processo de acreditação; taxas pagas 

regularmente pelas certificadoras acreditadas; taxas pela utilização da marca FSC; 

subsídios e doações oriundos exclusivamente de fontes que não interfiram na 

independência da organização; quotas dos associados; e rendimento de investimentos dos 

produtos e serviços do FSC.311 SCHEPERS destaca ainda que o sistema não aceita 

contribuições do setor empresarial, como forma de assegurar a legitimidade alcançada 

mundialmente até o presente momento.312 

Para o setor minerário pode ser apresentado o modelo adotado pelo Código de 

Cianeto. Nesse sistema o financiamento se dá por meio das taxas anuais pagas pelos 

membros, sendo de US$ 5.000,00 para os produtores de cianeto e de US$ 500,00 para os 

transportadores. Além disso, as companhias de mineração de ouro devem pagar uma 

porcentagem sobre a sua produção anual de ouro.313 Seja qual for o modelo de 

financiamento do sistema de certificação, há que se apontar para a necessidade de que este 

assegure a sua autonomia. 
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2.3.2. LEGITIMIDADE 

 

O debate central que tem sido travado ao redor da governança NSMD consiste na 

compreensão dos elementos e fatores de construção da sua legitimidade, que pode ser 

definida como “the acceptance and justification of shared rule by a community”.314
 Para 

BERNSTEIN, esse conceito de legitimidade permite a demonstração clara de seu aspecto 

empírico, na medida em que revela que a aceitação da regra ou instituição é sua fonte de 

autoridade, bem como seu fundamento normativo que justifica a origem desta autoridade. 

De modo geral, a legitimidade assim conceituada possui algumas características 

essenciais.315 Dentre elas, ser ampla, uma vez que consiste em uma avaliação guarda-

chuva, ou seja, engloba o conjunto das ações da organização sobre a qual recai, positivas 

ou adversas, durante determinado período. Ademais, a legitimidade implica uma 

percepção, na medida em que constitui uma reação dos observadores dessa organização. 

Esse fato leva SUCHMAN a avaliar que a despeito de a legitimidade ser um dado objetivo, 

sua origem é subjetiva. Outra característica essencial reside no fato de a legitimidade ser 

socialmente construída, pois reflete uma congruência entre os comportamentos da 

organização legitimada e do grupo social que a observa. 

SUCHMAN sintetiza e organiza os debates acerca do conceito de legitimidade 

propondo a existência de três modelos distintos de legitimidade que variam gradativamente 

quanto à estabilidade que proporcionam: a) pragmática; b) moral; c) cognitiva.316 Cada uma 

das graduações da legitimidade implica em diferentes formas de percepção e reação dos 

destinatários do sistema. Destarte, cada uma delas será agora analisada com o escopo de 

verificar qual seria a legitimação possível e adequada ao objeto de estudo deste trabalho. 

Para SUCHMAN, a legitimidade pragmática se fundamenta no apoio dos stakeholders 

de uma organização alcançado por meio das relações práticas que a organização estabelece 

com os mesmos. O autor sintetiza esse modelo de legitimação como um suporte fornecido 

pelos observadores da organização na medida em que vislumbram a capacidade da política 

organizacional da mesma acarretar benefícios práticos para suas visões e valores.317 
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CASHORE pontua que os atores capazes de consolidar essa legitimidade são aqueles 

diretamente interessados no produto, como os envolvidos em sua cadeia de custódia. 

Ainda, ilustra a legitimidade pragmática a partir do exemplo do sistema de certificação de 

manejo florestal responsável do FSC, que consolidou sua legitimidade a partir de 

campanhas que levaram grandes empresas revendedoras, como a Home Depot, a 

comprarem somente produtos de origem florestal certificados pelo sistema.318 A conquista 

da confiança e apoio desses atores diretamente interessados pode se dar por meio de outras 

medidas que não as campanhas de boicote ao consumo, que são consideradas uma forma 

de manipulação das empresas externas ao sistema. Uma dessas formas seria a busca da 

adesão e consequente conformidade dessas empresas, por exemplo, com a simplificação do 

processo de certificação para pequenos produtores. Ainda, CASHORE explica que a 

legitimidade pragmática desses atores diretamente interessados pode ser alcançada por um 

processo de informação desses atores por meio de campanhas educacionais ou de 

marketing.319  

Já a legitimidade moral consiste basicamente numa avaliação positiva da organização 

e de suas atividades. Os observadores não possuem a expectativa de qualquer retorno da 

organização, mas tão somente conservam uma percepção de que suas atividades são 

adequadas e desejáveis.320 É possível a subdivisão da legitimidade moral entre 

consequencial, consistindo naquela que se alcança por conta dos resultados obtidos pela 

organização; procedimental, que se fundamenta na adoção de técnicas e procedimentos 

socialmente aceitos; estrutural, cuja legitimação recai sobre as escolhas moralmente 

adequadas da organização quanto à sua estrutura institucional; e, pessoal, originária do 

carisma de líderes da organização.321 

Para CASHORE, a construção da legitimidade moral revela-se mais complexa do que a 

pragmática. Aquela envolve a construção de princípios compreendidos como justos e 

adequados tanto pelos atores diretamente quanto pelos indiretamente interessados. O autor 

ilustra essa legitimidade também a partir da experiência do FSC, que com vistas a obter o 

apoio de um ator extremamente relevante ao setor, o Sierra Club, teve de adotar como 
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princípio vinculante a proibição de certificação do manejo de floretas protegidas nos 

Estados Unidos.322 

Por fim, e ainda segundo SUCHMAN, a legitimidade cognitiva não se fundamenta em 

avaliação racional de seus observadores, mas em “suporte passivo”. Nesse caso, a 

organização é simplesmente compreendida como necessária ou indispensável.323 Essa é a 

forma mais fluida e abstrata dentre as categorias de SUCHMAN. CASHORE aponta para a 

dificuldade de encontrar modelos de governança NSMD cognitivamente legitimados. O 

autor afirma que apenas dois exemplos, a SFI324 e a CSA325, caminham para a construção 

dessa legitimidade. Tal situação, segundo o autor, deve-se muito ao fato de esses exemplos 

se fundarem no sistema ISO de normatização.326 

CASHORE se vale dessa classificação para o estudo dos sistemas de governança 

NSMD. Para o autor, esses sistemas deveriam buscar constantemente o aumento da 

estabilidade, objetivando sempre o modelo de legitimidade cognitiva. Em análise às 

proposições de SUCHMAN a respeito da legitimidade, BERNSTEIN assevera que a definição 

conceitual de legitimidade apresentada se enquadra numa classificação denominada como 

sociológica, uma vez que ela se enraíza na crença compartilhada por certa coletividade327, 

que para os propósitos desse trabalho deve ser entendida como o conjunto dos 

stakeholders. O autor prossegue afirmando que esse modelo de legitimação se preocupa 

com o caráter material das normas que estabelece. 

BERNSTEIN defende que os sistemas de governança atuam por meio do 

“empoderamento” dos atores e das instituições que o compõem, na medida em que as 

relações entre estes criadas e sua participação na constante construção da organização 

conferem o poder para que os mesmos legitimem indivíduos ou entidades a criar e 

interpretar regras.328 Dessa maneira, a construção da legitimidade ou autoridade do sistema 

de governança, independentemente do modelo em que se enquadra, está intimamente 
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associada ao contexto histórico de valores, objetivos e costumes da comunidade a que o 

mesmo se destina. Isto, pois esta legitimidade depende das relações mantidas com esta 

comunidade e dos sentimentos de conformidade das suas regras com o contexto em que 

estão inseridas.329 

Diante desse pressuposto, nota-se que o sistema deve possuir mecanismos que 

constantemente adequem os elementos que lhe conferem legitimidade à recorrente 

transformação social e cultural a que seus stakeholders se sujeitam. Logo, conclui-se que a 

legitimidade não é uma conquista permanente, mas está sujeita a complexas reinvenções. 

Numa perspectiva ampla, SUCHMAN propõe que a busca das instituições e organizações por 

legitimidade tem por escopo a sua continuidade, o estabelecimento de credibilidade ou a 

obtenção de apoio, podendo ser este passivo ou ativo.330 Para VOIVODIC a construção da 

legitimidade de um sistema de governança pressupõe a construção de mecanismos formais, 

pela própria organização, que assegurem a sua autoridade no estabelecimento das normas e 

padrões.331 O autor afirma que mesmo organismos de governança global devem despender 

esforços para alcançar a legitimidade tanto frente aos stakeholders globais, quanto frente 

aos locais.332 

A discussão acerca da legitimidade já se encontra bastante aprofundada no âmbito 

dos sistemas de certificação florestal. Esses sistemas podem fornecer subsídios para 

determinar os motivos e elementos que caracterizam um sistema como desejável e 

apropriado a determinado setor e, consequetemente, para determinar os fatores de sucesso 

ou não da autorregulação socioambiental. Em estudo conjunto, CASHORE, AULD e 

NEWSOM identificam mais alguns fatores como tributários na determinação da legitimidade 

dos sistemas de certificação de manejo florestal. No que tange à influência do mercado 

internacional da adoção ou não do sistema FSC, os autores concluíram que os mercados 

mais focados na exportação são justamente aqueles em que a certificação FSC é mais 

utilizada. Tal fato deriva, obviamente, da demanda dos mercados consumidores por 

produtos florestais oriundos de práticas responsáveis. Demanda esta que surge, na opinião 
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dos autores, da maior influência nesses mercados das campanhas de boicote realizadas por 

organizações internacionais de defesa do meio ambiente.333 

Ademais, segundo os resultados do trabalho por eles elaborado, o sistema FSC tende 

a ganhar legitimidade e consequentemente tende a ser mais amplamente utilizado pelos 

produtores nos países em que a questão do manejo florestal assume papel mais 

proeminente na agenda pública e onde o tratamento governamental dado à questão se 

mostre insuficiente à garantia do manejo florestal sustentável.334 Na opinião dos autores, 

esse cenário de maior legitimidade da certificação FSC em locais em que a política 

governamental de manejo florestal seja falha surge a partir da necessidade de as empresas 

afastarem a possibilidade de que problemas desta política pública florestal omissa atinjam 

tanto a lucratividade do setor quanto a sua “licença social para operar”. 

Os autores apontam ainda as características da indústria local como fator de 

influência direta na legitimidade do sistema de certificação, que pode ser interpretado 

segundo dois pontos de vista distintos. Primeiramente, foi observado que nas regiões em 

que a indústria de produtos florestais é fragmentada há uma menor legitimidade prática do 

sistema FSC. Isso ocorre por conta dos elevados custos para o atendimento dos requisitos 

pela cadeia de custódia, o que deriva exatamente desta fragmentação. Em segundo lugar, e 

forma oposta, os autores apontam para o fato de que produtores de regiões em que o setor 

madeireiro se encontra em um nível elevado de estruturação e unifidade são menos 

suscetíveis à adoção do FSC, o que os autores interpretam como uma tentativa de 

deslegitimar e retirar poder da organização, que é vista como mais um ônus a ser 

vencido.335 

Para SCHEPERS, a legitimidade de sistemas de certificação socioambiental depende 

também de fatores por ele denominados como morais, tais quais a avaliação de resultados, 

procedimentos internos, estrutura institucional, formas de liderança e representatividade. 

Essa visão se aproxima dos fundamentos das discussões de SUCHMAN. SCHEPERS entende 

que esse conjunto de elementos que compõem a governança da organização deve ser 

                                                             
333 CASHORE, Benjamin; AULD, Graeme; NEWSOM, Deanna. Forest certification (eco-labeling) programs 

and their policy-making authority: explaining divergence among North American and European case studies. 

Forest Policy and Economics, Volume 5, Issue 3, September 2003, p. 238. 
334 CASHORE, Benjamin; AULD, Graeme; NEWSOM, Deanna. Forest certification (eco-labeling) programs 

and their policy-making authority: explaining divergence among North American and European case studies. 

Forest Policy and Economics, Volume 5, Issue 3, September 2003, p. 239. 
335 CASHORE, Benjamin; AULD, Graeme; NEWSOM, Deanna. Forest certification (eco-labeling) programs 

and their policy-making authority: explaining divergence among North American and European case studies. 

Forest Policy and Economics, Volume 5, Issue 3, September 2003, p. 240. 



129 

 

pautado por princípios de transparência, representatividade e probidade.336 Tendo como 

base também o manejo florestal, o autor aponta desafios práticos para a legitimidade dos 

sistemas de certificação sociambiental, dentre os quais: a existência de outros esquemas de 

certificação; eficiência e capacidade de gerar vantagens competitivas no mercado para os 

certificados; os custos de certificação, principalmente para pequenos e médios produtores; 

e a utilização irregular de selo.337  

A título exemplificativo, no que concerne à existência de outros esquemas de 

certificação, o autor conclui que o sistema FSC se destaca em termos de legitimidade em 

virtude de possuir o maior e mais rígido procedimento de estabelecimento de princípios e 

padrões, que conta com amplo envolvimento de um número bastante variado de 

stakeholders. Somado a isso se encontra o papel de destaque que a organização dá às 

questões dos povos indígenas e comunidades locais, o que contribui com reconhecimento 

geral no aspecto moral da certificação FSC.338 O autor aponta ainda para a questão da 

clareza e segurança das informações prestadas pelo selo FSC aos consumidores, o que se 

destaca em uma época em que a “maquiagem verde” e o logojungle são profundamente 

criticados. 

Compreendidos os debates que delimitam a legitimidade de um sistema de 

certificação e a consequente proeminência que o apoio dos atores interessados assume na 

sua construção339, cumpre examinar os elementos e os meios para sua construção. Como 

visto, não há um modelo predefinido de mecanismos aptos a captar e manter a confiança 

das partes interessadas. Ainda porque a sociedade civil surge sempre como determinante e 

passa a ter crescentemente uma atuação global.340 No entanto, tais mecanismos podem ser 

consistentemente apontados a partir do estudo dos sistemas de autorregulação que 

alcançaram sucesso nesse quesito, ou, pelo oposto, refutados a partir do estudo de sistemas 

que falharam em seus objetivos. O funcionamento de alguns desses sistemas já 

implementados, que serão expostos abaixo, são testes válidos dos elementos e fatores 

analisados nos últimos parágrafos. 
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Notadamente, o sistema de certificação de manejo florestal responsável do FSC 

consiste em um primeiro exemplo paradigmático e amplamente estudado pela doutrina. No 

âmbito do FSC foram criadas estruturas que asseguram a ampla participação da sociedade 

civil interessada na questão do manejo florestal sustentável. Como exemplo inicial cita-se 

o modelo de Assembleia Geral, pelo qual se busca o equilíbrio de interesses econômicos, 

sociais e ambientais, bem como dos países desenvolvidos e em desenvolvimento.341 Além 

da complexa estrutura da Assembleia Geral, o FSC permite a ampla participação da 

sociedade civil por meio de seu sistema de estabelecimento de padrões regionais. Este 

sistema funciona por meio de grupos de trabalho que estudam e elaboram propostas de 

critérios adaptados dos Princípios e Critérios gerais às realidades locais.342 Esse modelo 

estrutural adotado permite uma profunda diferenciação de outros sistemas de certificação 

florestal, como o AF&PA
343

 Sustainable Forest Initiative, que são fortemente alinhadas 

com o setor industrial. Na mesma linha o PEFC
344

, que se caracteriza, no contexto 

histórico europeu, pela posição central do setor industrial somada a uma importante 

participação governamental.345  

O apoio de stakeholders reconhecidos internacionalmente e que ocupam papel 

relevante no debate e na construção das políticas e programas sobre o manejo florestal e 

conservação vegetal consistiu na tônica do sistema FSC desde sua criação. Esta ocorreu 

justamente pela iniciativa de organizações não-governamentais descrentes no tradicional 

modelo regulatório de comando e controle sob responsabilidade do Estado. Dentre os 900 

associados do sistema FSC, destacam-se organizações internacionais como WWF
346

, 

Greenpeace
347

, TNC
348

, Amigos da Terra
349

, bem como sindicatos e confederações 
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internacionais de trabalhadores florestais, organizações sociais como OXFAM-NOVIB
350

 e 

ICCO
351

. Além da ampla base de apoio dos movimentos sociais, o sistema FSC possui 

dentre os seus membros parcela significativa do setor empresarial envolvido na cadeia 

produtiva de produtos de origem florestal. Também contribui para a construção de sua 

legitimidade a “estrutura” responsável pela organização do sistema.  

Para além do FSC, DANIELSON e LEYTON indicam que essa “estrutura” em um 

sistema de autorregulação recebe o nome de facility, pois julgam não necessitar que seja 

permanente ou burocratizada, mas pode ser, inclusive, uma espécie de secretaria que 

organize encontros regulares. De qualquer modo, permanente ou não, os autores afirmam 

que essa estrutura deve ser de um dentre os seguintes três tipos: completamente organizada 

e governada pelo setor empresarial; governada de forma mista pelo setor empresarial e pela 

sociedade civil; ou totalmente autônoma e independente do setor empresarial.352 Dentre 

muitas, uma consequência direta da opção por qualquer desses modelos consiste na forma 

de financiamento que sustentará o sistema. 

FRASSEN defende que os modelos em que há uma maior autonomia e independência 

frente ao setor empresarial tendem a demonstrar níveis mais elevados de legitimidade. 

Segundo o autor, essa autonomia favorece a participação de mais partes interessadas, o que 

acarreta em ganhos de abrangência do processo decisório, melhoria de expertise na tomada 

de decisão e equidade procedimental.353 O autor apresenta como exemplos de sistemas de 

governança privada governados pelo setor empresarial a Comité International 

d’Entreprises à Succursales – CIES, que atua em âmbito global no setor de alimentação, e 

a Foreign Trade Association – FTA, que possui o programa Business Social Compliance 

Initiative – BSCI, de âmbito regional com questões associadas ao trabalho. No caso da 

BSCI, houve um compromisso dos gestores em criar progressivamente um conselho 

consultivo com multi-stakeholders do setor. No entanto, a iniciativa se viu frustrada diante 

da negativa das entidades da sociedade civil em participar do conselho, criticando 

fortemente a falta de participação na governança da organização. Situação semelhante se 

                                                             
350 OXFAM-NOVIB. Disponível em: <http://www.oxfamnovib.nl/en-home.html?language=engels>. Acesso 
em: 13 de janeiro de 2014. 
351 Interchurch Corporation for Development (ICCO). Disponível em: <http://www.icco-

international.com/int/about-us/> Acesso em: 13 de janeiro de 2014. 
352 DANIELSON, Luke; LEYTON, Patricio. Sustainable Development: emerging concepts of governance in 

the mineral industries. Presented in the Rocky Montain Mineral Law Foundation. Santiago, Chile, apr/2001. 

Disponível em: <http://pubs.iied.org/pdfs/G01014.pdf>. Acesso em: 13 de julho de 2013, p. 11. 
353 FRANSEN, Luc. Multi-stakeholder governance and voluntary programme interactions: legitimation 

politics in the institutional design of Corporate Social Responsibility. Socio-Economic Review, 2012, Vol. 

10(1), p. 169. 

http://www.oxfamnovib.nl/en-home.html?language=engels
http://www.icco-international.com/int/about-us/
http://www.icco-international.com/int/about-us/
http://pubs.iied.org/pdfs/G01014.pdf


132 

 

verificou com a iniciativa da CIES, que estabeleceu inicialmente seus padrões por meio da 

participação exclusiva do setor empresarial, convidando a sociedade civil a participar num 

segundo momento em um conselho consultivo.354 

Os casos apresentados por FRASSEN constituem apenas alguns dos exemplos de 

transformações na estrutura organizacional dos sistemas de governança privada. O autor 

demonstra que há uma flexibilidade nesses sistemas, de modo que os mesmos tendem a 

oscilar ao longo do tempo entre maior comando do setor empresarial e maior paridade com 

a sociedade civil. Afirma ainda que esse fenômeno acompanha as pressões a que a 

iniciativa está sujeita. De qualquer modo, FRASSEN nos diz que há atualmente uma forte 

tendência ao aparecimento de sistemas governados pelo setor empresarial, mas que 

possuam elementos de governança compartilhada com os demais atores interessados, aos 

quais denomina “business-driven programmes with some multi-stakeholder aspects”.355 

No que diz respeito especificamente às atividades minerárias, pode-se citar como 

exemplo de sistema de certificação cuja governança compete exclusivamente ao setor 

empresarial o Processo Kimberly de Certificação. No entanto, a despeito do controle 

exercido pelo setor empresarial na elaboração dos princípios e padrões do sistema, 

HAUFLER pontua que há elementos que viabilizam a participação de outros atores 

interessados.356 HARRINGTON informa que a participação do Estado no sistema exige o 

cumprimento de uma série de requisitos, que variam de acordo como a posição do país 

como exportador ou importador de diamantes. Dentre esses requisitos, destaca-se um de 

relevância para o presente estudo, que é a necessidade de que os países-membros integrem 

os padrões do Processo Kimberly ao ordenamento nacional.357  
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2.3.3. PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS 

 

Conforme estabelecido neste capítulo quando da análise dos tipos de sistema de 

certificação, para as atividades minerárias há indícios que apontam como mais indicada a 

escolha do modelo de certificação do tipo performance outcomes. Desse modo, essa 

certificação se daria por meio do estabelecimento de regras materiais a serem 

implementadas pelos certificados. MEINDINGER afirma que essas regras ou princípios 

consistem em padrões que orientam a sustentabilidade no desenvolvimento da atividade 

certificada como uma meta e não como um dado da realidade. O autor, utilizando 

novamente como exemplo o caso do manejo florestal responsável, informa que esse 

princípios tendem a estabelecer diretrizes aos responsáveis pela atividade. Para o setor 

florestal, deve-se assegurar um estoque constante de produtos florestais que protejam as 

funções, os componentes e serviços ecológicos prestados pela floresta, bem como 

salvaguardem os interesses dos grupos sociais que dependem daquela vegetação.358 

No que diz respeito ao tipo de padrões a serem estabelecidos pelo sistema de 

certificação, a avaliação do MCEP conclui que para o setor mineral o mais indicado seria a 

adoção do modelo de Princípios e Critérios estabelecido pelo FSC.
359

 Esses representam o 

consenso dos membros da organização certificadora quanto às melhores práticas para 

aquela atividade tanto para seus aspectos ambientais, quanto sociais e econômicos. Cumpre 

esclarecer que os Princípios do FSC consistem nas regras ou elementos essenciais para um 

manejo florestal que seja ambiental, social e economicamente adequado, enquanto os 

Critérios proporcionam os sentidos e requisitos para apreciação do correto cumprimento ou 

não dos Princípios nos casos concretos.360 

O estudo elaborado pelo MCEP conclui ainda que a elaboração de princípios e 

critérios para a mineração só seria viável mediante a compreensão de alguns pressupostos. 

Dentre esses, vale destacar a conclusão de que haveria dificuldade de alcançar o consenso 

quanto a quais seriam os padrões ambiental e socialmente adequados ao setor caso os 

meios utilizados não fossem participativos e abrangentes a todos os atores interessados. 

Por fim, o MCEP concluiu que os princípios e critérios mínimos referir-se-iam a uma 
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“mina bem gerida”, o que não implica necessariamente numa “mina sustentável”.361 Para o 

propósito desse estudo estes princípios e critérios mínimos serão definidos apenas com a 

formação de uma iniciativa em que os produziria como resultado das discussões de seus 

stakeholders. No entanto, indicações relevantes sobre essas normas serão apresentadas no 

Capítulo 3. 

Cumpre pontuar que inexiste um modelo predefinido de processo de elaboração de 

princípios para um sistema de certificação. Desse modo, cada sistema deverá estabelecer os 

seus procedimetos próprios. A título ilustrativo, pode-se apresentar o modelo estabelecido 

para a ISO, que goza de renome e credibilidade internacionais. A elaboração das 

normativas dessa entidade pode partir de iniciativa de qualquer ator interessado. Essa 

iniciativa é encaminhada para um comitê técnico especializado no assunto. Caso ainda não 

tenha sido objeto de normatização, exigirá a criação de um novo comitê. O comitê, então, 

elaborará uma proposta de normativa que deverá passar por alguns estágios: a proposta 

deve ser avaliada por todos os membros dos comitês técnicos, devendo ser aprovada pela 

maioria; deve ser criado um grupo de trabalho para constatar a adequação da normativa; a 

proposta deverá ser encaminhada para a Secretaria Central da ISO; será apresentada a 

todos os membros da ISO, devendo ser aprovada por uma maioria de 75%; e, por fim, 

haverá a publicação da norma.362 Embora seu sistema de certificação ambiental descrito 

pela ISO 14001 não seja do tipo performance outcomes, que este estudo indica para a 

iniciativa que propõe, a utilização do exemplo das regras procedimentais da ISO é útil e 

válida, como organização de grande prestígio internacional que é.  

Apenas a título de lembrança, o FSC, por exemplo, estabeleceu uma rotina de 

procedimentos a serem obrigatoriamente adotados na elaboração tanto dos Princípios e 

Critérios gerais, quanto das variáveis interpretativas regionais. Nesse caso, os passos 

preestabelecidos consistem em: a) formação de um grupo técnico de trabalho com 

representação balanceada entre os diferentes stakeholders; b) consulta pública aberta a 

qualquer interessado; e c) aprovação final por parte do conselho de diretores.363 
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Ainda quanto à elaboração dos princípios, ressalta-se que um sistema de 

autorregulação nos termos aqui estudos deve possuir mecanismos que permitam a revisão 

periódica e melhoria contínua desses mesmos princípios. A melhoria contínua pode ser 

incorporada pelo sistema de formas variadas, a exemplo da inserção de uma fase de revisão 

obrigatória e ação corretiva ao término da auditoria. Ainda, poderia haver a criação de 

mecanismos de incentivo à inovação em favor dos certificados. No que tange à revisão 

periódica de seus princípios, a maioria dos sistemas de certificação estabelece prazos para 

que os princípios sejam analisados em face das alterações tecnológicas ou dos interesses do 

setor.364 

Questão importante que novamento surge com a análise do processo de elaboração 

dos princípios de um sistema de certificação consiste na efetiva capacidade de este permitir 

a participação do maior número de atores interessados naquela atividade. Trata-se de 

requisito imposto inclusive pela ISEAL.365 A participação desses atores deve ser 

assegurada tanto em termos de quantidade quanto em termos de profundidade das suas 

contribuições, de modo que esta não se resuma a uma mera consulta.366 

A delimitação dos atores interessados em participar do processo de elaboração dos 

princípios e critérios de um sistema de certificação no âmbito das atividades minerárias 

enfrenta problemas já no que tange ao setor empresarial. Isso, pois conforme demonstrado 

neste capítulo na análise da cadeia de custódia do setor minerário, a indústria minerária 

possui características próprias e específicas que ensejam a elaboração de um sistema 

apropriado. Também há problemas no que diz respeito aos produtores artesanais e de 

pequena escala. Conforme verificado quando da análise dos possíveis níveis de 

abrangência de um sistema de certificação, um sistema para a mineração deverá fazer 

opção quanto a abranger esses produtores em seu campo de atuação. Uma vez incluídos 

esses atores, o que se mostra relevante por conta do papel desempenhado pelos mesmos, o 

sistema deve se preocupar com o estabelecimento de mecanismos que assegurem a 

participação efetiva na elaboração dos padrões. 
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A mineração consiste em atividade que se ramifica nas mais diversas relações 

econômicas e sociais. Desse modo, um passo importante para a construção de um modelo 

de responsabilização para o setor está na delimitação e compreensão dos atores e seus 

papéis. Segundo o IIED
367

, os stakeholders do setor minerário passaram por profundas 

transformações nas últimas décadas, visto que inicialmente se resumiam a poucas empresas 

licenciadas para exploração mineral, os governos nacionais e poucos grupos tradicionais 

que reconhecidamente habitavam nas vizinhanças das atividades minerárias. A gama foi 

paulatinamente se expandindo para abarcar organizações internacionais e instituições 

financeiras e, mais recentemente, outros atores como ONGs e consumidores.368 Todos 

esses atores passaram a conquistar voz ativa, variando de intensidade, nos direcionamentos 

das atividades do setor minerário. Todos alegando legitimidade para atuar na definição das 

diretrizes do setor. No âmbito das atividades minerárias, o IIED identificou alguns 

stakeholders de acordo com seu grau de participação, o que pode ser facilmente 

visualizado a partir do gráfico abaixo: 
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Figura 3 - Gráfico demonstrativo dos stakeholders do setor minerário
369 

Merecem especial destaque as organizações de trabalhadores do setor mineral. O 

IIED aponta para o fato de que a despeito das questões trabalhistas e da segurança e saúde 

ocupacional terem sido objeto de grande desenvolvimento em várias operações de 

mineração, os problemas tradicionais, como risco elevado de acidentes, falta de 

capacitação dos trabalhadores para trabalhar após o encerramento da mina, ocorrência de 

doenças ocupacionais, disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, falta de 

oportunidades socioculturais no entorno das operações minerais, dentre outros, ainda são 

verificados em todo o mundo.370 

No entanto, ressalta-se que as transformações sociais, as crescentes privatizações das 

operações e o desenvolvimento de novas tecnologias implicaram uma diminuição 

considerável da força de trabalho inicialmente empregada no setor minerário. Estes 

inúmeros problemas e transformações relacionados às atividades laborais em explorações 

minerais levou à consolidação de entidades de união desses trabalhadores, que apenas 

recentemente clarearam seu papel na construção da sustentabilidade do setor mineral. 

Segundo o IIED, essas organizações podem atuar na cobrança por questões como a 

garantia de direitos trabalhistas, iguais condições de trabalho e segurança ocupacional.371 
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O IIED aponta o papel dos governos nacionais e de suas instituições como central na 

boa governança dos recursos minerais, a despeito do crescimento dos investimentos 

estrangeiros no setor e do fortalecimento de instituições internacionais. A governança 

estatal deve passar pela garantia de normas e regramentos robustos, estrutura institucional 

estável e transparente, controle da corrupção, accountability nas relações públicas, respeito 

aos direitos humanos e mecanismos de participação popular.372 

O papel dos governos nacionais na construção de um modelo de sustentabilidade é de 

extrema relevância levando em consideração que consistem em competência estatal, na 

maioria dos países, a concessão de licenças para exploração mineral, o licenciamento e 

controle dos impactos ambientais e sociais dessas atividades, bem como o planejamento do 

desenvolvimento local. Geralmente, a estrutura governamental assume tarefas de 

regulação, com o controle e a fiscalização, e de construção e sistematização do 

conhecimento geológico nacional. No entanto, a complexa rede de responsabilidades 

assumidas pelos governos nacionais, somada muitas vezes ao desenvolvimento de 

atividades de exploração mineral pelos mesmos e à forte corrupção, acarreta a 

incapacidade de esses atores cumprirem corretamente suas funções e consequentemente 

auxiliarem na construção do desenvolvimento sustentável.373 

Além dos agentes governamentais formais, o IIED aponta para outros atores que 

podem ser enquadrados como aproximados a essa classificação. Trata-se das instituições 

financeiras ou organizações internacionais que atuam no fomento e capacitação dos países, 

como BIRD, Banco Mundial, OCDE, PNUMA, CNUMAD, OMC, dentre outras. O papel 

assumido por essas instituições no âmbito dos governos nacionais há décadas supera o 

financiamento e a capacitação, por meio da atuação em arenas de debates e 

estabelecimento de padrões voluntários.374 

As organizações da sociedade civil, compostas por diferentes tipos de organizações, 

assumiram na última década importante papel no setor minerário por meio de atuação 

conjunta com os meios de comunicação, influenciando o mercado consumidor a exigir 

padrões de desempenho mais elevados para o setor empresarial.375 Destaca-se desta atuação 

a pressão exercida por essas organizações para cada vez mais tornar indispensável aos 

empreendimentos minerários a obtenção de uma “licença social para operar”. As ONGs do 

setor tendem a se organizar de formas variadas, sendo um fator determinante para a sua 
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atuação o seu financiamento. O IIED aponta para o fato de que quanto mais restritas são as 

fontes externas de financiamento, principalmente de fundações e agentes governamentais, 

menor é a sua accountability.376 

O IIED aponta também que a participação das comunidades locais diretamente 

afetadas pelas atividades de mineração na governança dos recursos minerais consiste em 

elemento essencial para a construção de um paradigma de sustentabilidade do setor 

mineral.377 No entanto, o grau de comprometimento e atuação dessas comunidades pode 

variar drasticamente por conta de fatores como grau de politização, ausência de 

mecanismos que permitam a participação dessas comunidades no processo decisório, falta 

de “empoderamento”, etc. 

Outro grupo de atores diretamente interessados nas atividades do setor minerário 

consiste na gama de instituições, fundos privados, bancos, dentre outras figuras, 

responsáveis por considerável fatia dos investimentos realizados no setor. O IIED informa 

que durante o período de 1996 e 2001 bancos privados foram responsáveis pelo 

investimento de US$ 50 bilhões em cerca de 160 projetos de mineração.378 O papel desses 

agentes nas discussões socioambientais do setor tornou-se mais relevante diante da postura 

do Banco Mundial em estabelecer uma série de requisitos e exigências ambientais para 

acesso ao financiamento, por meio da Cooperação Financeira Internacional – IFC. 

A atuação da IFC inclui assessoria aos financiados no gerenciamento de riscos 

ambientais, aconselhamento ao setor empresarial para a adoção de políticas internas de 

governança socioambiental e investimento em tecnologias sustentáveis, bem como o 

estabelecimento de padrões propriamente ditos que se dividem em duas vertentes, os 

“IFC's Policy and Performance Standards on Social and Environmental Sustainability” e a 

“IFC's Corporate Governance Methodology”.379 Essas iniciativas, segundo o IIED, 

derivam da percepção dessas instituições financeiras de que um comprometimento 

comprovado das empresas com a sustentabilidade consiste em um sinal de boa gestão e um 

indicativo de melhores retornos financeiros e riscos diminuídos.380 Ademais, a 

comprovação do comprometimento socioambiental das empresas permite a adoção de 

políticas de financiamento de longo prazo pelas instituições financeiras. 
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No âmbito das atividades minerárias, segundo o IIED, o conceito de consumidor 

assume um caráter mais amplo que engloba desde indústrias que utilizam matéria-prima 

mineral, até o consumidor individual final de todo e qualquer produto que possui recursos 

minerais em seu processo produtivo, o que não corresponde ao conceito de consumidor 

como definido no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa amplitude e 

diferenciação de consumidores, segundo o IIED, provoca um grande distanciamento entre 

consumidores e setor produtivo, o que representa grande desafio na indução do setor rumo 

à sustentabilidade. 

A busca pela sustentabilidade do setor minerário tem exigido crescentemente a 

atuação das instituições de pesquisa, que vêm assumindo maiores responsabilidades além 

de atuar na capacitação de profissionais preparados para os paradigmas de 

sustentabilidade.381 Em decorrência dessa ampliação funcional, nota-se o aparecimento de 

novas instituições internacionais de pesquisa no âmbito da mineração, a exemplo do Centre 

for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy – CEPMLP, do Mineral Resources 

Forum – MRF e da Mining and Energy Research Network – MERN. 

Outro ponto a ser retomado no âmbito dos princípios e padrões de um sistema de 

certificação consiste nas matérias que serão abordadas por essas regras. Ou seja, a 

delimitação das questões que serão endereçadas pela certificação e qual mensagem será 

transmitida. Nesse sentido, o MCEP aponta para a existência de inúmeras iniciativas que 

tratam de questões variadas e de maneiras distintas. A despeito da variedade de cenários, a 

presente análise será desenvolvida com base em dois pressupostos. O primeiro deles 

consiste na opção de exame tão somente de princípios e critérios que se relacionem com a 

atuação socioambientalmente responsável do setor minerário. Logo, serão examinados 

princípios estabelecidos por iniciativas que adotem esse escopo. O que nos leva ao segundo 

pressuposto, qual seja, o de que só serão analisadas questões previamente levantadas por 

essas iniciativas como relevantes. Destarte, não foi realizado exame originário das 

atividades minerárias, mas adotou-se a perspectiva de iniciativas de regulação do setor. 
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Compreendidas essas premissas, passa-se ao exame dos principais temas passíveis de 

normatização por um sistema de certificação socioambiental da mineração. Cita-se 

inicialmente a experiência do International Council on Mining and Metals – ICMM, que 

elaborou dez princípios acerca dos seguintes temas: 

 

 ética e responsabilidade corporativa das empresas; 

 integração da variável sustentabilidade na tomada de decisão das empresas; 

 garantia integral dos direitos humanos nas operações; 

 gerenciamento de riscos; 

 saúde e segurança ocupacional; 

 gerenciamento de impactos ambientais; 

 biodiversidade e uso e ocupação do solo; 

 política de gestão de resíduos que se fundamente em todo o seu ciclo de vida; 

 relacionamento com as comunidades vizinhas; 

 transparência e comunicação com stakeholders.382 

 

O estudo elaborado pelo MCEP, por sua vez, examinou as principais questões 

sociambientais do setor minerário a partir da perspectiva de três grupos de problemas 

gerais: o papel das empresas no sistema de certificação; o legado histórico das atividades 

minerárias; e o consentimento prévio, livre e informado.383 No âmbito dessas categorias 

gerais são estabelecidos os princípios sobre temas como: participação dos atores 

interessados; populações indígenas; direito de autodeterminação; consentimento livre, 

prévio e informado das populações afetadas; segurança e saúde ocupacional nas minas; 

estrutura de governança das empresas de mineração. A partir dessa perspectiva, o MCEP 

parte dos dez princípios já propostos pelo ICMM, aprimorando-os e provendo alterações 

no nível dos critérios e subelementos de cada princípio.384 São eles: 
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Ainda no âmbito de estudo dos princípios e critérios que compõem um sistema de 

certificação do setor minerário, há que se fazer ponderação prévia acerca dos futuros 

destinatários dos mesmos. Trata-se da definição de quais figuras do setor produtivo ou da 

estrutura das empresas e companhias de mineração serão responsabilizadas pela 

conformidade das operações ao sistema de certificação. Sobre esse tema, o MCEP aponta 

para a necessidade de limitação da abrangência no âmbito da mineração. Isso porque as 

atividades minerárias em alguns países podem não ser desenvolvidas diretamente pela 

companhia ou corporação, mas por meio da figura dos “empreiteiros”, razão pela qual deve 

haver clareza na delimitação de responsabilidades.385 

Além dessa questão, muitas vezes as corporações minerárias controlam inúmeras 

minas em diferentes locais. Nesse caso, o MCEP aponta para a obrigatoriedade de a 

corporação exigir de suas minas a completa conformidade para com os princípios e 

critérios da certificação. Trata-se de questão essencial para o afastamento de um eventual 

problema na certificação dessas corporações com muitas unidades: o fig leaf. Nessa 

situação a corporação certifica apenas uma de suas unidades, mantendo as demais em 
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padrões abaixo dos princípios da certificação, mas gozando amplamente dos benefícios da 

certificação quanto à reputação da empresa.386 

Também no que tange à conformidade aos princípios e critérios, deve-se destacar que 

os mineradores artesanais e de pequena escala geralmente enfrentam enormes dificuldades 

para atendê-los. Isso se deve muitas vezes ao fato de os princípios estabelecerem padrões 

extremamente elevados e de difícil concretização, ou por conta de esses produtores 

carecerem de recursos e conhecimentos suficientes. BLACKMORE e HOLZMAN explicam que 

essa situação gera um impasse aos sistemas de certificação. Há necessidade de encontrar na 

elaboração dos princípios o equilíbrio entre a rigidez que assegure a confiança dos atores 

interessados e a viabilidade para que os pequenos produtores possam implementá-los.387  

A depender da abrangência do modelo de sistema de certificação, este deverá se 

preocupar com a definição de procedimentos e entidades responsáveis pela interpretação 

dos princípios e critérios. Diante da variedade de realidades e casos abrangidos pelo 

sistema, haverá necessidade de adequação dos princípios a cada caso concreto. No caso 

exemplar do FSC, a iniciativa optou por estabelecer, além dos Princípios e Critérios, os 

“Indicadores Internacionais Genéricos” que aprofundam as questões suscitadas no âmbito 

de cada critério, bem como “Padrões Nacionais” que auxiliam o processo de adequação às 

diversas realidades permitindo a certificação em diferentes partes do mundo. Deve-se 

ressaltar que uma opção à necessidade de procedimentos de interpretação consiste na 

objetividade da elaboração dos princípios e critérios. Assim, quanto mais objetivos forem 

aqueles, menor será a necessidade de adaptação ao caso concreto. 

Além dos custos inerentes à certificação, cumpre fazer exame do relacionamento dos 

sistemas de certificação com a legislação e os organismos de governança existentes no 

âmbito dos países. Nesse sentido, não serão retomadas as discussões já delimitadas no 

capítulo 1, mas serão apenas apresentadas algumas questões práticas no que se refere à 

elaboração dos princípios e padrões de uma certificação. Desse modo, deve-se ressaltar que 

as atividades minerárias são, como regra, altamente regulamentadas pelos governos 

nacionais. No entanto, devido ao foco dessa regulação, muitas vezes as regras existentes 

para o setor são insuficientes para que as empresas alcancem o apoio e confiança da 

sociedade no desenvolvimento de suas atividades, o que vem sendo recorrentemente 

denominado pela doutrina como “licença social para operar”. Para o MCEP, a constatação 
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desse vazio deixado pelos ordenamentos nacionais tem impulsionado iniciativas privadas 

de regulação do setor minerário, que atuam oferecendo suporte ou suplementando as 

normas existentes.388 Tal natureza complementar pode ser verificada nos princípios de uma 

certificação. Dentre estes, provavelmente constará a conformidade com os regramentos 

aplicáveis e vigentes. 

Nota-se que os princípios de um sistema de certificação tendem a se relacionar de 

forma positiva com as normas governamentais. Dentre os benefícios oriundos do 

estabelecimento de um sistema de certificação, ressalta-se que os princípios desse criam 

tendências mais protetoras com o tempo geralmente incorporadas à legislação. Ademais, 

tais princípios não precisam da rigidez inerente a uma lei, de modo que sua flexibilidade 

viabiliza a experimentação e criação de medidas inovadoras.389 

 

2.3.4. CERTIFICAÇÃO  

 

A certificação consiste no processo segundo o qual um inspetor verificará a 

adequação daquele que deseja certificar-se aos princípios e critérios estabelecidos pelo 

sistema. Desse modo, os sistemas de certificação, numa perspectiva geral, devem se 

preocupar com o estabelecimento de procedimentos organizacionais e relações capazes de 

assegurar a adequação do caso concreto sob exame aos princípios e critérios do sistema. 

Deve, ainda, convencer observadores externos quanto ao seu potencial de 

comprometimento dos certificados, ou seja, gerar credibilidade.390 

A verificação da conformidade do certificando às normas do sistema de certificação 

geralmente se dá por meio de um procedimento de auditoria. Essa auditoria pode ser feita 

de variadas formas, que podem ser classificadas em três categorias: por primeira parte ou 

autoauditoria; por segunda parte; e por terceira parte. No primeiro caso, há uma auditoria 

realizada pela própria empresa que objetiva a certificação ou por seus pares. O segundo 

tipo de auditoria é realizado por agente externo ao certificando, mas que guarda algum 

interesse nas atividades deste, como, por exemplo, um dos clientes dessa empresa. 
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Por fim, a auditoria por terceira parte é realizada por organização ou entidade 

completamente independe e autônoma do auditado. Para MEIDINGER, o modelo de 

auditoria por terceira parte se caracteriza por ser o mais rigoroso. O auditor não pode ter 

laços nem com a empresa a ser certificada, nem com seus clientes e fornecedores.391 Para o 

autor, a solidez de uma certificação reside na autonomia que o sistema de certificação 

permite aos certificados quanto à entidade certificadora. Ou seja, consiste na liberdade e 

confiabilidade dos resultados apresentados pelo certificador. Tal solidez consiste em 

aspecto complexo da certificação uma vez que as certificadoras são geralmente pagas 

diretamente pelos sujeitos que almejam a certificação.392  

A auditoria por terceira parte também foi considerada pelo MCEP como o modelo 

ideal de verificação de conformidade. O estudo indica que a completa autonomia e 

independência do auditor nesse modelo asseguram a credibilidade do sistema. Além da 

credibilidade, são alcançados benefícios como um reconhecimento dos demais atores da 

cadeia de custódia.393  

A auditoria de terceira parte exige um procedimento prévio de acreditação das 

entidades que poderão realizá-la. Isto será objeto de estudo neste trabalho. De qualquer 

modo, cumpre destacar que o principal problema enfrentado por esse modelo de auditoria 

são os custos inerentes à rigidez desse procedimento. Há necessidade de promover um 

balanceamento entre a rigidez e os custos da auditoria no processo de certificação, o que 

pode ser alcançado, por exemplo, por meio da diminuição da frequência em que a auditoria 

é exigida.394 Some-se a esta questão outros desafios decorrentes da opção pela auditoria de 

terceira parte, como conseguir atrair as empresas que ainda estão longe de cumprir os 

padrões do sistema. 

Ademais, essa certificação permite que mesmo aqueles que não se sujeitaram a ela 

gozem dos benefícios da melhoria na reputação do setor por conta da conformidade de 

alguns. Por fim, essa forma de auditoria gera o já mencionado problema denominado fig 

leaf, que pode fazer parte da estratégia adotada por algumas empresas para confundir o 

mercado. Por sua maior dificuldade, tais empresas auditam apenas uma de suas operações 
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para melhorar a sua reputação, enquanto continuam operando em outras unidades de 

maneira desconforme.395 

A título ilustrativo, apresenta-se o processo de certificação do FSC, segundo o qual 

os custos são arcados integralmente pelo sujeito que objetiva a certificação. Tais custos 

podem variar amplamente de acordo com o modelo de gerenciamento adotado. Segundo 

informações fornecidas pelo FSC, o processo de certificação envolverá dois tipos distintos 

de custos: 1) os diretos, que se relacionam imediatamente com o processo de avaliação, 

licenciamento e monitoramento do uso do selo FSC, e 2) os indiretos, que se relacionam às 

ações necessárias para atender às normas da certificação e que podem variar, conforme 

exposto acima. Do mesmo modo que os custos indiretos, os custos diretos também podem 

sofrer variações de acordo com o tamanho, a escala, a localização geográfica, formas de 

acesso à unidade de manejo e perfil socioeconômico do empreendimento que deseja se 

certificar. Tais custos envolvem atividades que vão desde auditorias de campo para pré-

avaliação e avaliação completa, passando pelos custos de monitoramento anual, incluindo 

uma taxa anual de certificação, que também tem valores variáveis. 

Já quanto aos custos indiretos, pode-se afirmar que os mesmos geralmente incluem a 

contratação de treinamento de pessoal para melhoria do manejo florestal, bem como 

elaboração de inventários, monitoramento da unidade, planejamento e infraestrutura para 

mudanças no método de cultivo. Tais custos podem se estender também aos agentes 

envolvidos na cadeia produtiva do empreendimento, uma vez que, conforme esclarecido 

acima, é responsabilidade do certificado assegurar que aqueles que atuem direta ou 

indiretamente no processo produtivo de seu produto/serviço também atendam aos padrões 

do FSC. Ademais, destacam-se como custos indiretos o cumprimento da legislação 

nacional e regional vigentes, incluindo o pagamento de impostos e a estrita regularidade 

trabalhista dos funcionários, dentre outros. 

 

2.3.5. ACREDITAÇÃO DE CERTIFICADORES 

 

Accreditation is the process by which an authoritative body – usually a 

national accreditation body but an international body in some cases (e.g. 

FSC) – recognises the competence and impartiality of the bodies involved 
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in certification of producers/miners and traders. Accreditation is the 

process of licensing certification bodies, allowing them to operate, 

provided that they follow clearly defined rules. 

A acreditação de certificadores será decorrência, como já se demonstrou, da opção 

do sistema de certificação pela auditoria do tipo terceira parte. Trata-se de aspecto de 

extrema relevância para a governança do sistema, pois assegurará habilidade, integridade e 

independência dos organismos que certificarão aquele sistema. Geralmente os sistemas de 

certificação estabelecem regras e procedimentos para a acreditação de certificadoras. Estas 

entidades serão agrupadas em uma lista e serão as únicas dentre as quais o certificando 

poderá escolher.396 

Segundo o MCEP, a acreditação consiste em elemento essencial aos sistemas de 

certificação. Ademais, aponta para a possibilidade de essa acreditação se dar de formas 

variadas, seja por meio da estruturação de sistema de acreditação próprio, seja pela 

utilização de acreditadoras já existentes, como a ISO, ou ainda permitindo que as próprias 

entidades que buscam a certificação definam as certificadoras qualificadas.397 

A depender do modelo de acreditação escolhido pela iniciativa, esta deverá 

estabelecer regras ou diretrizes acerca das entidades que poderão tornar-se certificadoras 

de seu sistema. No caso do Código de Cianeto, por exemplo, as certificadoras devem 

atender aos requisitos estabelecidos pelo ICMI
398

, o que deve ser verificado por essa 

entidade.399 Além disso, o sistema de certificação do Código de Cianeto elaborou dois 

documentos orientadores quanto à acreditação: uma carta de princípios aos certificadores e 

uma carta com requisitos mínimos para a auditoria. O FSC também adotou sistema próprio 

de acreditação de certificadores. Nos termos do seu Estatuto Social, a acreditação de 

certificadoras deverá ser realizada pela própria organização mediante o atendimento aos 

Princípios do FSC, bem como do “FSC Guideline for Certification Bodies”. 400 A 

verificação da conformidade das certificadoras às regras impostas pelo FSC, no entanto, é 

realizada por entidade independente da iniciativa, a Accreditation Services International – 
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ASI.401 Na opinião de MEIDINGER, a opção feita pelo FSC por estabelecer um programa 

próprio de acreditação o diferencia de outros sistemas certificadores.402 

 

2.3.6. SISTEMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

O estabelecimento de um sistema de conhecimento e resolução de eventuais conflitos 

também aparece como elemento crucial de um sistema de certificação bem-sucedido. O 

MCEP pontua que nesse sistema de resolução é indicada a estruturação de alguns 

mecanismos. O primeiro deles é o estabelecimento de um procedimento propriamente dito 

para recebimento, avaliação e julgamento das reclamações no âmbito do sistema. Além 

disso, devem ser estruturados procedimentos e sanções para diligenciar os casos de não-

conformidade após a certificação. Por fim, destaca-se que também devem ser estabelecidas 

sanções para condutas desconformes das próprias certificadoras.403 

No que diz respeito ao setor minerário, deve ser analisado como iniciativa sui generis 

o modelo de resolução de conflitos adotado pelo Processo Kimberly. Nessa iniciativa, a 

despeito de ser voluntária, a não-conformidade aos padrões de certificação implica a 

completa exclusão do membro irregular. Para HAUFLER, as características desse sistema, 

que conta com apoio dos principais países importadores e exportadores no controle dos 

diamantes, o tornam um verdadeiro regime sancionador.404 

O FSC também conta com um sistema predefinido de resolução de conflitos que 

possam ocorrer em qualquer parte do mundo em que a organização atue. Estão englobados 

todos os níveis de eventuais disputas, ou seja, entre seus membros, certificadoras 

acreditadas, stakeholders, Conselho de Diretores etc. Desse modo, a organização 

estabeleceu em documento oficial uma série de procedimentos a serem adotados quando da 

ocorrência de disputas, estabelecendo, dentre outros mecanismos, o dever de cumprimento 

de princípios como ampla defesa, imparcialidade da parte julgadora, justiça, contraditório e 

proporcionalidade do julgamento.405 O esquema de resolução de conflitos constitui matéria 
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de real importância no âmbito do FSC, de modo que a organização lança mão de uma série 

de documentos oficiais, que são constantemente revisados e atualizados, para regular os 

procedimentos, dentre os quais se destacam: 

 ISO/PAS 17003:2004 Conformity assessment - Complaints and appeals - 

Principles and requirements 

 FSC-PRO-01-005 Processing Appeals 

 FSC-PRO-01-008 Processing Complaints 

 FSC-PRO-01-009 Processing Formal Complaints 

 ASI-PRO-20-103 Appeals 

O documento base do sistema de resolução de conflitos se estrutura em duas partes: 

uma primeira em que são estabelecidos termos e definições sobre os processos do FSC de 

um modo geral, incluindo tanto o sistema de certificação quanto o programa de acreditação 

e passando pela própria estrutura institucional da organização; e, uma segunda parte em 

que são definidos princípios a serem obrigatoriamente seguidos nos procedimentos de 

resolução de conflito. 

Como postulado primordial do sistema de resolução de conflitos, o FSC prevê em 

seu FSC-STD-01-005, Item 1.1, a priorização dos métodos alternativos e consensuais. 406 

Deve-se destacar também como característica do sistema a diferenciação de procedimentos 

de acordo com a natureza da demanda. De modo genérico, o sistema é divido em 

“apelações”, que podem ser feitas contra decisões do Organismo de Avaliação de 

Conformidade – CAB407 ou contra as decisões do FSC em geral; “reclamações”, que 

podem ser demandas informais que chamaram a atenção do FSC ou do Acreditation Body 

Internacional – ASI, ou demandas formalmente endereçadas ao FSC e/ou ASI quanto ao 

sistema de certificação. 

Desse modo, o sistema de resolução de conflitos classifica as demandas com que 

deve lidar nos tipos acima descritos, existindo para cada um deles um documento formal 

de procedimentos de resolução de conflito. Respectivamente, são o ASI-PRO-20-103-

Appeals, FSC-PRO-01-005 Processing Appeals, FSC-PRO-01-008 Processing Complaints 

e FSC-PRO-01-009 Processing Formal Complaints. A apelação ou a denúncia pode ser 

endereçada à entidade competente para sua apuração tanto por meio de cartas, existindo 

para tanto um formulário padrão a ser preenchido, quando virtualmente por meio do “FSC 
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Online Dispute Resolution Center”.408 Este último meio permite, inclusive, o 

acompanhamento dos procedimentos de apuração e julgamento das demandas. Diante do 

exposto, fica evidente a preocupação da organização, e de resto de toda iniciativa séria de 

certificação de terceira parte, com o estabelecimento de procedimento formal e 

institucionalizado de resolução de conflitos internos, o que, segundo VOIVODIC, agrega 

também confiabilidade ao sistema.409 

Quanto a outros modelos de sistema de resolução de conflitos existentes, faz-se 

relevante analisar o modelo adotado pelo Processo Kimberly de certificação, em virtude de 

suas especificidades. Conforme já apontado, o funcionamento desse sistema implica a 

internalização das regras da iniciativa pelo ordenamento de cada país, do que decorre que a 

não-conformidade dos certificados consiste em infração à própria lei. No Brasil, o Processo 

Kimberly foi internalizado pela Lei nº 10.743/2003 e regulamentado pela Portaria DNPM 

nº 192/2007. Este último ato normativo trata das regras e procedimentos quando da não-

conformidade com o sistema de certificação. Dentre as sanções estabelecidas, destacam-se 

a previsão de multas, a perda da mercadoria, a suspensão e exclusão do certificado do 

sistema. Nos termos da Lei nº 10.743/2003, as penalidades serão aplicadas mediante 

procedimento administrativo por meio do Ministério da Fazenda, especificamente pela 

Receita Federal. 

Já o Código de Cianeto possui complexo sistema de resolução de conflitos 

estabelecido por uma série de documentos que abrangem desde as credenciais das 

certificadoras, bem como o processo de auditoria e de certificação propriamente dito. O 

sistema conta com alguns instrumentos de resolução de conflitos: sistema formal, sistema 

informal, mediação não-vinculante e arbitragem. No que tange à autoridade responsável 

por conduzir os procedimentos, o sistema estabelece que o auditor líder do sistema atuará 

nos conflitos envolvendo questões de auditoria, enquanto o Presidente da iniciativa atuará 

nos demais conflitos.410 
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2.3.7. ROTULAGEM 

 

A publicidade do sistema de certificação também constitui elemento considerável, 

uma vez que o sistema deve se preocupar com o estabelecimento de mecanismos que 

comuniquem aos consumidores o valor e a importância da certificação daquela atividade. 

BARTLEY aponta para o fato de que a aposta na publicidade como elemento do sistema de 

certificação tem origem no amadurecimento desses modelos. Isso, pois a utilização da 

informação ao consumidor acerca da certificação consiste em desdobramento das 

campanhas de boicote a produtos de origem não-responsável. Assim, a publicidade surge 

como uma forma de utilização positiva da informação, que continua a produzir os efeitos 

de conscientização.411 Nesse sentido, MEINDIGER aponta o selo concedido após a 

certificação como instrumento máximo de comunicação com o público, devendo o mesmo 

informar mensagem de que o produto é bom, “responsável” e “sustentável”.412 

A concessão de rótulos, a despeito de seus benefícios, é uma opção a ser feita pelo 

sistema de certificação. Um sistema de certificação das atividades minerárias poderia 

encontrar dificuldades com a rotulagem de seus produtos. Em primeiro lugar, por conta da 

dificuldade de rastreabilidade dos recursos minerais, e em segundo, por conta dos tipos de 

consumidores desses produtos. Para lidar com essas questões, algumas empresas têm 

crescentemente optado pelo embalamento de seus produtos, o que permite a utilização de 

selos e rótulos, bem como o alcance da mensagem aos consumidores finais. Tal iniciativa 

será abordada no capítulo 3. 

Função essencial da rotulagem consiste no fornecimento de informações ao 

consumidor. Assim, na medida em que os rótulos transmitem ao consumidor as práticas e 

posturas adotadas por aquele fabricante, permitem a conscientização do mesmo e a 

racionalização do seu consumo.413 BARTLEY informa que os selos concedidos pelos 

sistemas de certificação conferem maior credibilidade às informações de caráter 

socioambiental. Isso, pois atualmente há grande dificuldade de identificar quais delas 

correspondem à realidade e quais não passam de propaganda enganosa.414 Ademais, a 

rotulagem tem como função mais básica a própria geração de valor agregado ao produto ou 
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serviço. Tal função consiste, na verdade, na própria origem dessa prática. Ou seja, como 

uma verdadeira estratégia econômica de mercado.415 

Por fim, a rotulagem atua como instrumento de extrema relevância na rastreabilidade 

de produtos, principalmente quando o seu comércio passa pelo transporte em longas 

distâncias. BARTLEY afirma que a rastreabilidade dos produtos certificados auxilia a cadeia 

de custódia a atuar de modo responsável, bem como permite uma identificação confiável 

das empresas que atuam, concretamente, sob os padrões daquele sistema de certificação.416 

 

2.4. EXPERIÊNCIAS 

 

Concluído o estudo teórico dos sistemas de certificação socioambiental e 

apresentados os seus elementos quando confrontados com a realidade do setor mineral, 

faz-se relevante um breve exame das experiências já colocadas em prática ou em fase de 

estudo no setor. Essas iniciativas foram objeto de estudo e continuam sendo monitoradas 

pelo projeto Mining Minerals and Sustainable Development – MMSD do IIED. Segundo 

esse projeto, há uma percepção generalizada dos atores interessados no setor mineral de 

que as normas internacionais são omissas no estabelecimento de padrões socioambientais 

dessas atividades. Diante dessa percepção, o IIED verificou uma proliferação significativa 

de iniciativas voluntárias para tratamento do tema.417 

Uma das iniciativas apontadas pelo IIED para o setor mineral consiste na “Voluntary 

Principles on Security and Human Rights for companies in the extractive and energy 

sectors”.418 Trata-se de iniciativa de fevereiro de 2000, criada a partir da parceria entre 

órgãos governamentais dos Estados Unidos e do Reino Unido, companhias multinacionais 

de petróleo e mineração, organizações de direitos humanos, dentre outros atores. Os 

princípios objetivam assegurar a maior efetividade dos direitos humanos no setor, 
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dividindo-se em três categorias: avaliação de risco, relação com órgãos de segurança 

pública e interação de forças privadas de segurança.419 

Já no âmbito nacional, podemos citar como exemplo a iniciativa “Australia Minerals 

Industry's Code for Environmental Management”, que data de 1996. Esse código foi 

elaborado por disposição do setor empresarial com o objetivo de responder às duras 

críticas que as atividades minerárias sofriam à época. O código estabelece padrões para um 

sistema de gerenciamento ambiental dessas atividades, bem como possui mecanismos de 

melhorias contínuas e atualização periódica. Caracteriza-se pela voluntariedade, por ser do 

tipo managment process e por adotar padrões para as seguintes áreas: desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade ambiental, parceria com as comunidades vizinhas, 

gerenciamento de riscos, melhoria contínua, reabilitação e descomissionamento, e 

informação.420 

Além dessas iniciativas, cumpre fazer exame mais detalhado de mais alguns sistemas 

e estudos específicos. 

 

2.4.1. EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE – EITI 

 

A EITI surgiu inicialmente como uma política unilateral do Reino Unido, lançada no 

ano de 2002. Tinha como escopo a publicidade de relatórios apresentados pelas empresas 

mineradoras ao governo, para que estes pudessem ser analisados e criticados pela 

população em geral. A iniciativa tinha como fundamento tornar os negócios do setor 

mineral mais transparentes.421 A EITI foi concebida como uma plataforma que agregasse os 

mais variados atores do setor, incluindo agentes governamentais, organizações 

internacionais, ONGs e empresas. A adesão aos padrões da EITI é voluntária, mas o 

governo do Reino Unido oferece incentivos econômicos para os que aderirem. Atualmente, 

a EITI conta com o apoio de 31 países, 40 das maiores indústrias de mineração e petróleo, 

associações de indústrias como o American Petroleum Institute, a International Association 

of Oil and Gas Producers e a ICMM, ONGs como Revenue Watch, Caritas e Transparency 
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International, bem como com 40 instituições financeiras. Busca também fomentar o apoio 

de outros atores interessados por meio de grupos de trabalhos regionais.422 HAUFLER afirma 

que a EITI, no que tange ao modelo de governança, ainda é governada mais fortemente 

pelo setor empresarial a despeito de caminhar para um modelo mais democrático e 

participativo dos demais atores interessados.423 

 

2.4.2. PROCESSO KIMBERLY DE CERTIFICAÇÃO – PKC 

 

Outro exemplo significativo de certificação no setor mineral, já abordado de forma 

ocasional nesse trabalho, é o Processo de Certificação Kimberly, que atua na cadeia de 

custódia da mineração de diamantes. Segundo HAUFLER, a iniciativa tem seu sucesso 

derivado da capacidade de agregar na sua governança as principais empresas do setor, bem 

como os países de maior relevância na exportação e importação desses bens. No entanto, a 

autora assevera que a maior fragilidade do sistema é a presença de países “fracos” que não 

conseguem ou não querem tornar vinculante a adoção dos padrões impostos pelo 

sistema.424 

 

2.3.3. INITIATIVE FOR RESPONSIBLE MINING ASSURANCE - IRMA
425 

 

O IRMA consiste em um sistema de certificação socioambiental das atividades 

minerárias ainda em fase de desenvolvimento. A iniciativa partiu de stakeholders do setor 

minerário que reconheceram a necessidade de melhorar as práticas socioambientais 

empregadas na mineração. O sistema ainda está se estruturando e há previsão de 

lançamento dos primeiros standards em 2014. De qualquer modo, o projeto pretende 

contar com princípios elaborados e aprovados pelo conjunto de stakeholders da mineração, 

bem como adotar o modelo de certificação por terceira parte. Ademais, o sistema está 

sendo desenhado para contar com programa para associação e participação duradoura dos 
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atores interessados e contará com ferramentas de publicidade, incluindo rótulos. A 

governança será estabelecida de tal forma que assegure a ampla participação, assim como 

será desenhado sistema de resolução de conflitos.426 Por seus termos de estruturação, esta é 

uma iniciativa que merece ter sua evolução acompanhada. 

2.3.4. MINING CERTIFICATION EVALUATON PROJECT – MCEP 

 

Por fim, os estudos elaborados pelo MCEP quanto à certificação do setor minerário 

consistem em exemplo importante. A maior parte dos elementos desse sistema foi 

analisada ao longo deste capítulo, cabendo apenas tecer alguns apontamentos gerais. O 

MCEP conclui que um sistema de certificação da mineração é viável e deve se focar nas 

atividades nas minas, bem como na maneira como as corporações que controlam essas 

minas desempenham seu papel relevante na certificação. Ademais, o MCEP aponta para a 

utilização dos Princípios e Critérios elaborados pelo ICMM como adequada, a despeito de 

inexistir consenso acerca de alguns de seus postulados, como o consentimento prévio, livre 

e informado.427  

2.5. FECHAMENTO 

 

A complexidade do setor minerário exige a adoção de instrumentos adequados aos 

desafios do setor para a construção de práticas mais responsáveis quanto ao meio ambiente, 

sociedade e economia. O presente capítulo demonstrou que a utilização da autorregulação, 

mais especificamente da certificação sociambiental, pode ser utilizada como instrumento 

importante no enfrentamento e na superação desses desafios. Nas palavras de ALMEIDA, as 

iniciativas voluntárias para o setor mineral devem se constituir em: 

[...] uma plataforma de “modernização ecológica”, via aprendizado 

institucional, de viés social-democrático, em que se aposta num jogo 

social no qual todos ganham e os conflitos são negociados em espaços 

semipúblicos onde as diferenças de poder são deixadas em suspenso a 

partir de considerações morais.
428
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3. CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA MINERAÇÃO DE AGREGADOS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

A partir do exame da autorregulação por meio de sistema de certificação 

socioambiental das atividades minerárias desenvolvido no capítulo 2, demonstrou-se a 

viabilidade de utilização desse instrumento no setor minerário. Para além de viável, uma 

iniciativa dessa natureza tem se revelado como importante instrumento para a consolidação 

da atuação mais responsável desse setor no que tange aos impactos sociambientais de suas 

atividades. Desse modo, a partir do arcabouço teórico e conceitual desenvolvido no 

capítulo 2, bem como do exame desenvolvido no capítulo 1 acerca dos limites normativos 

impostos pelo ordenamento brasileiro a uma iniciativa de autorregulação da mineração, 

passa-se no presente capítulo à aplicação desses conhecimentos a um cenário brasileiro: o 

da mineração de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo. 

A escolha desse cenário se justifica em virtude da decisão de se estabelecer um 

recorte para a aplicação da certificação socioambiental da mineração no Brasil. Ademais, a 

mineração de agregados para a construção civil se revela favorável à implementação de 

uma autorregulação privada nos moldes estudados, na medida em que há uma urgência de 

melhoria nas práticas socioambientais das mineradoras. A escolha do Estado de São Paulo 

se deve em parte à facilidade de acesso a dados e de diálogo com os interessados do setor, 

bem como por conta do aparelhamento institucional considerável nesse estado para a 

gestão ambiental. O Estado de São Paulo, desse modo, possui instituições estruturadas e 

arcabouço normativo sólido, o que enriquece o exame da viabiliadade e oportunidade da 

certificação. Além dessas considerações, ressalta-se que a mineração de agregados para a 

construção civil representa a principal atividade do setor minerário desse estado. Some-se a 

isso o fato de o Estado de São Paulo consistir no principal mercado de consumo e produção 

de mineração de agregados para a construção civil em relação aos demais Estados da 

Federação, como se nota no gráfico abaixo. 
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Figura 4 - Mercados estaduais de agregados para a construção civil 

Nota-se ainda que essas atividades ocupam papel de destaque na agenda 

socioambiental do estado, visto que a mineração de agregados está envolvida em conflitos 

e impactos ambientais e sociais relevantes. Tal cenário decorre da dicotomia intrínseca ao 

desenvolvimento desse tipo de mineração, que por um lado tem como determinante de 

viabilidade econômica a proximidade dos centros de consumo, por conta dos custos 

associados ao transporte desses recursos que podem chegar até a 2/3 do preço final do 

produto. Por outro lado, o consumo de agregados está diretamente relacionado com o 

crescimento do mercado da construção civil e logicamente com a expansão urbana. Logo, a 

operação de minas de extração de agregados sofre constantemente com o impasse de estar 

próxima aos centros de consumo e ao mesmo tempo ser afastada para distâncias maiores 

por esses centros, com o avançar da expansão urbana. Destarte, a mineração de agregados 

para a construção civil tem movimentado diferentes atores com diferentes demandas no 

Estado de São Paulo, de forma nem sempre harmônica. Trata-se, portanto, de contexto 

propício ao desenvolvimento de ambientes e arranjos, como são os sistemas de 

certificação, que fomentem e viabilizem a negociação e cooperação desses atores. 

Ademais, a escolha da mineração de agregados fundamentou-se nas caracteríscas 

desses bens no mercado de consumo. Isso, pois a despeito de os agregados comportarem-se 

no mercado como commodities, sua comercialização tende a ser praticamente restrita a 

mercados locais e regionais em face dos custos associados ao transporte. Destarte, a 

restrição desse mercado ao território do Estado de São Paulo também facilita o acesso aos 

dados e o mapeamento e diálogo com os atores interessados que consumam seus bens. Tais 

elementos permitem uma análise mais aprofundada do contexto em que se sugere a 

estruturação de um sistema de certificação e, consequentemente, uma conclusão mais 

realista acerca da sua viabilidade. 
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Acredita-se que o estabelecimento de um sistema de certificação socioambiental 

deste setor traria inúmeros benefícios no sentido de melhorar as práticas desenvolvidas 

pelo mesmo. No entanto, devem ser delimitados os elementos e estruturas essenciais à 

garantia da viabilidade de uma iniciativa dessa natureza no contexto proposto, qual seja, a 

mineração de agregados para construção civil no Estado de São Paulo. Passa-se, destarte, 

ao exame das questões abordadas no capítulo 2 à luz do contexto proposto. Objetiva-se 

com isso fornecer ao término deste capítulo uma sugestão de parâmetros para a 

estruturação de uma sistema de certificação socioambiental do setor. 

 

3.1. ABRANGÊNCIA  

 

Definido o mercado mineral a que se aplicará o presente estudo de viabilidade de 

sistema de certificação, qual seja o mercado de agregados para a construção civil no Estado 

de São Paulo, cumpre, agora, caracterizar esse mercado. Agregados, segundo a 

ANEPAC
429

, são “materiais granulares, sem forma e volume definidos, de dimensões e 

propriedades estabelecidas para uso em obras de engenharia civil”.430 A mineração de 

agregados para a construção civil envolve principalmente a extração de dois minérios, a 

areia e a brita, mas pode incluir outros como cascalhos, argilas etc. A definição técnica 

desses materiais encontra-se normatizada na NBR 7211 da ABNT, que fixa critérios e 

características essenciais. Trata-se de minérios largamente utilizados na construção civil, 

de modo que esse ramo da mineração relaciona-se diretamente a temas de relevante 

interesse social, como habitação, saneamento básico, rodovias, portos, enfim, ao tema da 

infraestrutura de um modo geral. 

Importante destacar que esses minérios podem ser extraídos em larga escala e com 

escopo industrial, como na extração de areia para produção de vidros. Nesse caso, no 

entanto, por conta de haver um maior beneficiamento e até industrialização, não há um 

enquadramento na mineração de agregados para a construção civil, que tem como requisito 

o uso imediato, sem maior industrialização. Além disso, esse ramo da mineração, segundo 

FERREIRA e FONSECA, caracteriza-se por:  

                                                             
429 Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil (ANEPAC). 

Disponível em: <http://www.anepac.org.br/wp/>. Acesso em: 13 de janeiro de 2014. 
430 LA SERNA, Humberto Almeida de; REZENDE, Márcio Marques. Agregados para a construção civil, p. 

602. Disponível em: <http://anepac.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/07/DNPM2009.pdf>. Acesso em: 06 

de novembro de 2013. 

http://www.anepac.org.br/wp/
http://anepac.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/07/DNPM2009.pdf
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- menor preço unitário dentre todos os minerais industriais; 

- grande número de ocorrências, incluindo, para cada matéria-prima, 

uma ampla gama de tipos diferentes; 

- importância da conincidência ou grande proximidade da jazida com o 

mercado consumidor, o que constitui característica fundamental para 

que tenha valor econômico; baixa inversão financeira; 

- grande volume de produção, com muitos produtores, usinas de grande 

ou médio porte e gerenciamento precário. As pequenas usinas só existem 

em mercados de pequena dimensões ou isolados ou ainda operando na 

forma de usinas móveis, como por exemplo as flutuantes em leito de rio; 

- pesquisa geológica simples e com baixa incorporação de tecnologia, 

constituída, em geral, por operações unitárias de lavagem, classificação 

ou moagem; 

- mercado regional, sendo o internacional restrito ou inexistente.
431  

A conexão dessa atividade com um tema central ao desenvolvimento do país, a 

infraestrutura, implicou a categoriazação dessa atividade em rol especial por inúmeras 

normas do ordenamento nacional. Como exemplo, temos a Lei nº 6.567, de 24 de setembro 

de 1978, que dispõe sobre regime especial para exploração e o aproveitamento dessas 

substâncias minerais, regulamentada pela Portaria DNPM nº 266, de 10 de julho de 2008. 

Essas normas permitem um regime de exploração simplificado para as operações de até 50 

hectares, que tem como desvantagem a vinculação das operações às Prefeituras 

Municipais.432 Além da simplificação na regulação dos agregados, HERMAN aponta para o 

fato de que, em virtude das caracteríscas específicas da mineração de agregados, muitos 

países optaram por delegar a regulação dessas atividades a organismos locais ou 

regionais.433  

  

                                                             
431 FERREIRA, Gilson Ezequiel; FONSECA JR., Carlos Alberto Felix. Mercado de Agregados no Brasil. In: 

LUZ, Adão Benvindo da; ALMEIDA, Salvador Luiz M. de (Coords.). Manual de agregados para a 

construção civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012, p. 9. 
432

 PINTO, Uile Reginaldo. Aspectos Legais. In: LUZ, Adão Benvindo da; ALMEIDA, Salvador Luiz M. de 

(Coords.). Manual de agregados para a construção civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2012, p. 38. 
433 Extraída de: HERMAN, Hildebrando. Política de aproveitamento de areia no Estado de São Paulo: dos 

conflitos existentes às compatibilizações possíveis. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 1992, p. 143. 
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No âmbito da regulação ambiental, destaca-se a Resolução CONAMA nº 369/2006, 

que consagrou status especial às atividades minerárias. A resolução classificou, para fins 

de intervenção em área de preservação permanente, a mineração de agregados para a 

construção civil como atividade de interesse social ou de utilidade pública a depender do 

recurso extraído. Assim, o artigo 2º, II, d, classificou as atividades de pesquisa e extração 

de areia, argila, saibro e cascalho como de interesse social, enquanto a mineração de brita 

encontra-se enquadrada como de utilidade pública no artigo 2º, I, c. 

No Estado de São Paulo, a mineração de agregados para a construção civil cresceu 

amplamente a partir das décadas de 1950 e 1960 na região metropolitana de São Paulo de 

forma concomintante com a expansão urbana do Estado. A partir das décadas de 1980 e 

1990 surgiram novas e importantes lavras na região de Campinas, São José dos Campos, 

Santos, Cubatão, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, entre outras, o que aumentou 

significativamente os conflitos socioambientais relacionados a essas atividades.434  

Nesse contexto, em 1976 houve uma integração na atuação do DNPM e da 

EMPLASA no âmbito do Estado de São Paulo, com posterior integração da CETESB, para 

zoneamento das atividades minerárias por meio de Planos Diretores de Mineração. Foram 

então elaborados planos para os municípios de Cajamar, Caieiras, Mogi das Cruzes, 

Itaquaquecetuba, Suzano, Santana do Parnaíba e Guarulhos. Tal zoneamento teve como 

escopo o cruzamento de diversas matérias normativas que impactam a mineração: uso e 

ocupação do solo, proteção de mananciais, zoneamento industrial, proteção ecológica, 

acervo cultural e produção rural.435 Esses instrumentos, no entanto, foram relegados ao 

esquecimento. Apenas em anos mais recentes há tentativa de retomar esse importante 

trabalho com a organização de estudos de Ordenamento Territorial GeoMineiro – OTGMs 

pela Subscretaria de Mineração do Estado de São Paulo. 

  

                                                             
434 ALMEIDA, Julian Garcia Alves de. A construção social da gestão ambiental dos recursos minerais. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Campinas, SP, 2003, p. 75. 
435 ALMEIDA, Julian Garcia Alves de. A construção social da gestão ambiental dos recursos minerais. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Campinas, SP, 2003, p. 76. 
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Ressalta-se que a mineração no Estado de São Paulo é predominantemente voltada 

ao mercado interno. Ou seja, em números, fornece insumos para as indústrias estaduais, 

com destaque justamente para a construção civil, que representa 67% da produção total do 

Estado.436 Além disso, São Paulo responde por cerca de 40% da produção nacional de 

agregados.437 A expressividade dessa produção, como já mencionado, também justifica a 

escolha do estado como objeto de estudo, uma vez que as medidas implementadas pelos 

atores desse estado possivelmente influenciarão positivamente o resto do país. 

 

3.1.1. CONTEXTO REGULATÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Para exame da abrangência do sistema proposto, faz-se necessário o estudo do 

tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo para regulação socioambiental da 

mineração, com enfoque específico na mineração de agregados para a construção civil. 

Nota-se que o estado carece de um maior planejamento industrial dessas atvidades, o que é 

reflexo da ausência de tratamento da pauta por uma Secretaria de Estado, o que só foi 

parcialmente solucionado recentemente com a criação da Subsecretaria de Mineração no 

âmbito da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Essa lacuna foi suprida 

exclusivamente pela SMA por longo período.438 A SMA, em conjunto com a CETESB e o 

CONSEMA, têm regulamentado os aspectos socioambientais da mineração no Estado de 

São Paulo por meio de atos normativos, o que pode ser verificado no quadro abaixo: 

                                                             
436 CABRAL JUNIOR, Marsis; SUSLICK, Saul Barisnik; OBATA, Oswaldo Riuma; SINTONI, Ayrton. A 

mineração no Estado de São Paulo: situação atual, perspectivas e desafios para o aproveitamento dos recursos 

minerais. São Paulo, UNESP, Geociências, v. 27, n. 2, p. 171, 2008. Disponível em: 

<http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf>. Acesso em: 04 de novembro de 2013. 
437 QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. Brasília: MME e 

Bando Mundial, 2009, p. 27. Disponivel em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%

3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b

rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 
438 ARAÚJO, Neide. Os rumos do licenciamento ambiental da mineração no estado de São Paulo: estudos 

de caso de licenciamento de bens minerais de uso imediato na construção civil. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. Campinas, SP, 2000, p. 78. 

http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
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Figura 5 – Recorte das primeiras décadas de atuação da Cetesb acerca da mineração e meio 

ambiente
439 

Nota-se que a regulação ambiental da mineração no Estado de São Paulo passou por 

inúmeras transformações, de modo que muitas dessas normativas não se encontram mais 

vigentes. Atualmente, a mineração é regulamentada no Estado de São Paulo 

principalmente por resoluções da SMA. Com a criação da Subsecretaria de Mineração há 

uma tendência de aproximação da gestão ambiental e minerária dessas atividades. As 

normas atualmente vigentes indicam uma forte preocupação com o controle de impactos da 

mineração de agregados e com a compatibilização da mesma com outras formas de uso e 

ocupação do solo. Destarte, os principais instrumentos utilizados pelos órgãos 

gorvernamentais do Estado de São Paulo são predominantemente o licenciamento 

                                                             
439 Extarída de: ALMEIDA, Julian Garcia Alves de. A construção social da gestão ambiental dos recursos 

minerais. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Campinas, SP, 2003, p. 80. 
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ambiental e, residulamente, o zoneamento. O quadro abaixo sistematiza os principais atos 

normativos vigentes. 

Ato normativo Assunto 

Resolução SMA nº 3/1999 
Dispõe sobre os procedimentos para o 

licenciamento ambiental de atividades 

minerárias. 

Resolução SMA nº 28/1999 

Dispõe sobre o zoneamento ambiental para 

mineração de areia no subtrecho da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul inserido nos 

municípios de Jacareí, São José dos Campos, 

Caçapava, Taubaté, Tremembé e 

Pindamonhangaba, e dá providências 

correlatas. 

Resolução SMA nº 51/2006 

Disciplina o licenciamento ambiental das 

atividades minerárias no Estado de São Paulo, 

integrando os procedimentos dos órgãos 

públicos responsáveis 

Resolução SMA nº 130/2010 

Dispõe sobre a criação do Sistema de 

Informações de Recuperação de Áreas 

Mineradas - SIRAM e sobre a ampliação de 

trabalhos de revegetação como medida 

mitigadora dos impactos ambientais causados 

por empreendimentos de mineração no Estado 

de São Paulo, e dá providências correlatas. 

Resolução conjunta SEE-SMA n° 

01/2012 

Institui mecanismos de cooperação técnica 

entre a Secretaria de Energia e a Secretaria do 

Meio Ambiente com a finalidade de 

racionalizar e aperfeiçoar a implantação e 

operacionalização de suas respectivas ações no 

âmbito dos objetivos de aproveitamento de 

recursos minerais, assegurando a fiel execução 

das diretrizes e objetivos da política mineral do 

Estado, e compatibilizá-las com as diretrizes e 

políticas ambientais. 
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3.1.2. CONTEXTO DA ATIVIDADE MINERÁRIA NO ESTADO 

 

Além da perspectiva regulatória da mineração de agregados no Estado de São Paulo, 

cumpre traçar alguns apontamentos acerca da organização espacial dessa atividade. A 

mineração de agregados concentra-se em alguns polos: Região Metropolitana de São 

Paulo, cinturão Sorocaba-Itu-Campinas, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e adjacências. 

Segundo CABRAL JUNIOR et al., os fatores que influenciam a formação desses centro, além 

da localização de jazidas, são a proximidade de mercados, a base de infraestrutura e a 

cultura empresarial.440 No Estado de São Paulo, a produção de areia tem 45% de origem em 

áreas da várzea, 35% de leitos de rio e o restante de outras fontes.441 Descata-se que a 

organização desse setor produtivo depende diretamente da viabilidade econômica de 

exploração da jazida, que por sua vez está conectada a fatores como o caráter restritivo ou 

permissivo da legislação, a utilização de tecnologias de pesquisa de lavra, o sistema de 

transporte e, logicamente, a demanda por esses minerais.442 

Na opinião dos autores, atualmente um dos principais problemas enfrentados pela 

mineração de agregados para construção civil no Estado de São Paulo consiste justamente 

na disputa do uso do solo com outras formas de ocupação humana, o que acarreta 

progressiva indisponibilidade das reservas minerais. Desse modo, as operações de 

mineração de areia e brita têm sido constantemente obrigadas a ocorrerem em distâncias 

crescentes em relação aos centros consumidores, o que encarece sensivelmente o 

produto.443 Como já mencionado, os custos com transporte desses bens podem implicar em 

1/3 a 2/3 do custo final do produto. A Região Metropolina de São Paulo, por exemplo, 

                                                             
440 CABRAL JUNIOR, Marsis; SUSLICK, Saul Barisnik; OBATA, Oswaldo Riuma; SINTONI, Ayrton. A 

mineração no Estado de São Paulo: situação atual, perspectivas e desafios para o aproveitamento dos recursos 

minerais. São Paulo, UNESP, Geociências, v. 27, n. 2, p. 182, 2008. Disponível em: 

<http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf>. Acesso em: 04 de novembro de 2013. 
441 QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. Brasília: MME e 

Bando Mundial, 2009, p. 10. Disponivel em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%

3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b
rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 
442 LA SERNA, Humberto Almeida de; REZENDE, Márcio Marques. Agregados para a construção civil, p. 

602. Disponível em: <http://anepac.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/07/DNPM2009.pdf>. Acesso em: 06 

de novembro de 2013. 
443

 CABRAL JUNIOR, Marsis; SUSLICK, Saul Barisnik; OBATA, Oswaldo Riuma; SINTONI, Ayrton. A 

mineração no Estado de São Paulo: situação atual, perspectivas e desafios para o aproveitamento dos recursos 

minerais. São Paulo, UNESP, Geociências, v. 27, n. 2, p. 189, 2008. Disponível em: 

<http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf>. Acesso em: 04 de novembro de 2013. 

http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
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“importa” parte considerável do seu consumo de agregados de operações localizadas a 

mais de 100 km.444 

A despeito de existirem iniciativas de zoneamento que incluam a perspectiva do 

aproveitamento mineral, as leis municipais e planos diretores ainda não dialogam 

efetivamente com a cadeia produtiva de agregados, o que agrava a disponibilidade das 

jazidas.445 No Estado de São Paulo, atualmente destacam-se duas iniciativas relevantes de 

ordenamento territorial em âmbieto municipal com escopo de enfrentar a organização das 

atividades de mineração: um no município de Santa Gertrudes e outro no município de 

Porto Ferreira. 

 

3.2. TIPO  

 

A partir da compreensão do contexto econômico em que se inseriria o sistema de 

certificação socioambiental proposto, cumpre examinar em profundidade os elementos e 

características que o comporiam. Tal exame será desenvolvido a partir das conclusões 

estabelecidas no capítulo 2 do presente trabalho acerca dos elementos e modelos ideais ao 

contexto da mineração. Destarte, inicialmente, cumpre delimitar a própria modelagem do 

sistema de certificação em estudo.  

No que concerne ao caráter voluntário ou não da certificação, algumas considerações 

devem ser traçadas para justificar a escolha por um modelo voluntário. Dentre os 

benefícios da voluntariedade apresentados no capítulo 2, encontra-se a possibilidade de 

geração de consenso entre os atores.446 Isso, pois sendo a participação livre e espontânea, as 

chances de sucesso na negociação e cooperação entre as partes são maiores. Ora, a 

mineração de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo envolve a 

interlocução de atores variados e muitas vezes com interesses conflitantes, a exemplo de 
                                                             
444 QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. Brasília: MME e 

Bando Mundial, 2009, p. 3. Disponivel em: 
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3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b

rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 
445 LA SERNA, Humberto Almeida de; REZENDE, Márcio Marques. Agregados para a construção civil, p. 

606. Disponível em: <http://anepac.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/07/DNPM2009.pdf>. Acesso em: 06 

de novembro de 2013. 
446 DANIELSON, Luke; LEYTON, Patricio. Sustainable Development: emerging concepts of governance in 

the mineral industries. Presented in the Rocky Montain Mineral Law Foundation. Santiago, Chile, apr/2001. 
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municípios que não permitam as lavras em seu território. A criação de um ambiente de 

negociação paritária se apresenta, portanto, como instrumento benéfico ao diálogo entre 

esses atores e, possivelmente, à construção de consenso entre os mesmos.  

3.2.1. PERFORMANCE OUTCOMES 

 

Outro aspecto que necessita ser examinado para definição do modelo de sistema de 

certificação a ser adotado consiste na dicotomia environmental managment standard e 

performance outcomes. Verificou-se no capítulo 2 que as iniciativas de certificação 

existentes para o âmbito das atividades minerárias têm optado pelo modelo de performance 

outcomes. De um modo geral, as inicitativas optaram pela estratégia de estabelecimento de 

regras materiais para a autorregulação socioambiental da minerção, e não pela 

sistematização do gerenciamento dessas atividades. No modelo comumentemente adotado, 

o de performance outcomes, há maior rigidez quanto a algumas metas, a despeito de haver 

alguma flexibilidade na sua implementação. No Brasil, nota-se um crescimento da 

certificação da mineração de um modo geral pela ISO 14001, que adota o modelo 

environmental managment standard mas não é específica para a mineração. ENRÍQUEZ, no 

entanto, afirma que esse modelo tem sido mais associado à mineração com escopo de 

exportação.447 

Destarte, considerando os indicativos das iniciativas existentes para o cenário da 

mineração, bem como o contexto de conflitos e impactos vivenciados pela mineração de 

agregados para a construção civil no Estado de São Paulo, reitera-se a opção pela adoção 

de um sistema do tipo performance outcomes. Nesse modelo, a decisão sobre as metas e 

parte considerável das medidas a serem implementadas pelos certificados é compartilhada 

em maior grau com os stakeholders. Assim, haverá a possibilidade de os diferentes atores 

do setor no estado, que atualmente não se comunicam de forma permanente e estruturada, 

participarem da construção de consenso acerca das questões materiais mais relevantes e 

conflituosas. Com isso objetiva-se contribuir efetivamente para a melhoria das práticas 

socioambientais desse setor.  

 

                                                             
447 ENRÍQUEZ, Maria Amélia Rodrigues da Silva. Mineração e o desenvolvimento sustentável – é possível 
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<http://www.redibec.org/IVO/rev12_04.pdf> Acesso em: 11 de novembro de 2013. 
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3.2.2. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO 

 

Ponto de notada importância na estruturação de um sistema de certificação 

socioambiental da mineração de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo 

consiste na definição da possibilidade de participação ou não dos agentes governamentais 

na sua estrutura e, em caso positivo, a medida de tal participação. Ressalta-se que o debate 

não se resume a uma simples interação com a Administração Pública, mas concerne ao 

desempenho de funções de governança na estrutura do sistema de certificação, 

principalmente no que tange à elaboração dos seus princípios e critérios. Como se 

examinou no capítulo 2 desse trabalho, existem inúmeras críticas a essa participação 

estatal, o que levou certificações como o FSC a vedarem a participação do Estado. 

No entanto, a opção pela participação, ou não, deve estar fundada no exame do caso 

concreto, ou seja, do contexto de relações entre o setor produtivo, no caso a mineração de 

agregados, e a Administração Pública, no caso os órgãos responsáveis pela gestão 

ambiental e minerária do Estado de São Paulo. Acerca do arranjo institucional para gestão 

ambiental no Estado de São Paulo, ARAÚJO afirma que 12 anos após a criação da SMA o 

balanço revelava sérios problemas como lentidão, ineficiência e conflitos ou lacunas de 

competência. A autora afirma que os órgãos e entidades responsáveis pela gestão do meio 

ambiente do Estado foram desenhados com escopo de permitir a participação popular, 

estabelecer um arranjo institucional apto ao planejamento ambiental e a subsidiar a 

formulação de políticas públicas para o Estado. No entanto, o arranjo falhou na tarefa de 

propiciar uma visão mais integrada das questões ambientais, bem como no direcionamento 

das demandas de atores externos ao arranjo. Como resultado, a autora observa que os 

agentes governamentais acabaram assumindo posturas “tecnicistas” e mais “inflexíveis” 

perante a dinâmica das questões ambientais.448 

Dentre os órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente, 

destacam-se para o setor de agregados para a construção civil a Secretaria do Meio 

Ambiente – SMA e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. A 

CETESB, cujas competências encontram-se disciplinadas na Lei nº 977/1976 e no Decreto 

nº 8.468/1976, assume papel decisivo na governança ambiental no Estado de São Paulo. E 

                                                             
448 ARAÚJO, Neide. Os rumos do licenciamento ambiental da mineração no estado de São Paulo: estudos 

de caso de licenciamento de bens minerais de uso imediato na construção civil. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. Campinas, SP, 2000, pp. 74-75. 
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ela que atua de forma mais próxima à empresas de mineração, seja no licenciamento, seja 

na autorização de supressão de vegetação, seja no acompanhamento das medidas de 

recuperação de áreas degradadas. A companhia foi paulatinamente assumindo funções de 

gerenciamento e planejamento ambiental do estado, integrando crescentemente uma 

postura mais preventiva e menos repressiva.449 Já a SMA, estabelecida pelo Decreto 

Estadual nº 24.932/1986, consiste em órgão diretamente vinculado ao Poder Executivo do 

Estado de São Paulo e possui a competência de coordenar as políticas ambientais do 

Estado.  

Quanto aos agentes governamentais ligados à gestão dos recursos minerais no Estado 

de São Paulo, deve-se ressaltar que ocorreram inúmeras alterações no arranjo institucional 

nos últimos anos. ALMEIDA fala inclusive em uma “ambientalização” desse arranjo em 

virtude da extinção da Pró-Minério
450

 e da COGEMIN e do fortalecimento da CETESB, 

DAIA
451

 e CONSEMA.452 A despeito desse contexto histórico, atualmente, a pauta da 

mineração voltou a fazer parte da agenda política do Estado de São Paulo com a criação da 

Subsecretaria de Mineração no âmbito da Secretaria de Energia. 

Assim, a SMA, a CETESB e a Subsecretaria de Mineração representam os principais 

órgãos governamentais na governança dos recursos minerais no Estado de São Paulo, 

tendo as duas primeiras uma atuação quanto às questões socioambientais, enquanto a 

última contempla os aspectos econômicos e de planejamento mais amplo dessa atividade. 

Indicam-se tais entidades como os mais relevantes representantes do Estado para uma 

estruturação inicial do sistema de certificação, o que não impede o mapeamento posterior 

pelos interessados de outros atores governamentais relevantes. A consideração acerca da 

participação estatal no sistema de certificação da mineração de agregados para a 

construção civil deve, portanto, fundamentar-se inicialmente no exame daquelas três 

figuras. 
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Desse exame se conclui que a eventual participação do Estado no sistema de 

certificação deve ser ponderada. Isso, pois nota-se a falta de consolidação de uma política 

minerária por parte do estado, bem como uma postura impositiva e tecnicista em especial 

quanto aos aspectos ambientais, o que poderia prejudicar o caráter negocial tão essencial às 

certificações. Ou seja, a participação livre do Estado no sistema poderia gerar efeitos 

adversos como a captura das negociações pelo posicionamento desses agentes ou mesmo a 

inviabilização de decisões compartilhadas.  

A necessidade de criar espaços de diálogo entre os atores interessados no setor da 

mineração no Estado de São Paulo consiste em demanda evidente para que se viabilize a 

melhora nas práticas desse setor. Nesse contexto, a iniciativa de criação da Câmara 

Técnica de Mineração no âmbito da CETESB. A Câmara, a despeito da importância do 

papel que desempenha, tem encontrado dificuldades de concretizar as metas tiradas das 

negociações com o setor. Há no momento algum descrédito por parte do setor empresarial 

frente à não efetivação pelo Estado das decisões havidas nesse fórum por consenso. Não 

obstante as dificuldades, a Câmara materializa essa necessidade de diálogo, que já foi 

percebida pelo Poder Público.  

A despeito dos problemas que podem derivar da participação estatal no contexto 

apresentado, deve-se ressaltar que os agentes governamentais são atores profundamente 

relevantes para o setor. Isso, pois é competência exclusiva do Poder Público a regulação 

das atividades minerárias. A construção de um sistema de certificação da mineração de 

agregados, como autorregulação privada que é, não pode em absoluto ignorar os rumos e 

caminhos da regulação estatal. A certificação busca sempre complementar a regulação 

governamental, de modo que deve caminhar compassada com a mesma. Desse modo, a 

participação do Poder Público revela-se essencial para a construção de um sistema de 

certificação viável ao contexto regulatório que se aplica. Acredita-se que deve haver 

participação do Estado no sistema de certificação socioambiental da mineração de 

agregados, mas que essa deve ser condicionada e mitigada. 

 

3.2.3. CADEIA DE CUSTÓDIA 

 

Por fim, outro aspecto que deve ser discutido quanto à modelagem do sistema de 

certificação em estudo consiste no mapeamento da cadeia de custódia da mineração de 
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agregados para a construção civil. A partir desse mapeamento torna-se possível o exame da 

extensão da certificação desses agentes, bem como da medida de participação dos mesmos 

no sistema. Destarte, foram mapeados como agentes essenciais da cadeia de custódia da 

mineração de agregados para construção civil no Estado de São Paulo: mineradoras, 

transportadores, concreteiras e construtoras. Note-se que se trata de um mapeamento inicial 

de agentes essencias da cadeia produtiva, de modo que podem ser identificados 

posteriormente outros agentes. A extensão do sistema de certificação a toda a cadeia de 

custódia, como se destacou no capítulo 2, garante a rastreabilidade do bem cuja produção 

foi certificada, de modo que se aconselha uma ampliação gradual do sistema de 

certificação à totalidade de agentes envolvidos nessa cadeia. 

Segundo ALMEIDA, exitem cerca de 1400 mineradoras atuando no setor de agregados 

no Estado de São Paulo. Para a mineração de brita, há predominância de empresas de 

médio e grande porte, enquanto a mineração de areia é realizada principalmente por 

empresas de médio porte.453 Ressalta-se ainda que a mineração de agregados para a 

construção civil possui tendência de concentração geográfica formando aglomerados 

produtivos. CABRAL JUNIOR et al. alertam para o fato de a indústria mineral nacional, de 

um modo geral, encontrar-se em profundo descompasso tecnológico em relação às 

empresas de capital internacional. Os autores afirmam que parte considerável das 

mineradoras não acompanhou o processo de modernização das empresas a juzante da 

cadeia produtiva.454 

As transportadoras de agregados para a construação civil assumem papel de destaque 

na cadeia produtiva do setor, uma vez que os custos decorrentes do transporte desses bens 

são elevados. Desse modo, a atuação do transporte influencia diretamente na viabilidade 

técnica e econômica da exploração de agregados.455 Esse transporte é geralmente realizado 

por caminhões, o que sujeita a atividade às oscilações do preço do petróleo.456 HERMAN 

pontua que no Estado de São Paulo quase a totalidade de agregados é transportada pela via 
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rodoviária, com exceção da região do Rio Juquiá que se utiliza da via férrea.457 Além do 

impacto no custo, o transporte de agregados resulta em impactos adversos como a 

contribuição para o adensamento do tráfico e desconforto das comunidades vizinhas que 

sofrem com as poeiras decorrentes desse transporte. Destarte, a inclusão das 

transportadoras na certificação de agregados revela-se essencial para a construção de 

práticas socioambientalmente mais adequadas ao setor. 

Deve-se ressaltar também que a mineração de agregados está diretamente atrelada à 

produção de concreto. É integrado ao concreto que o maior volume de agregados chega ao 

setor da construção civil. Segundo LA SERNA e REZENDE, o setor produtivo de concreto é 

bastante dinâmico e apresenta altas taxas de crescimento. Pode organizar-se de forma 

vertical, assumindo a operação desde a extração de agregados até a venda ao consumidor 

final, o que diminui os custos de produção e permite uma maior eficiência tecnológica. 458 

Trata-se de setor extremamente expressivo para a indústria nacional, uma vez que o Brasil 

é o sétimo maior produtor de concreto do mundo. Segundo FERREIRA e FONSECA JUNIOR, 

esse segmento é bastante concentrado, contando com 12 grupos econômicos e 70 fábricas 

com capacidade de produção de 67 milhões de toneladas por ano. Os autores destacam que 

o setor pode tornar-se ainda mais significativo com o desenvolvimento do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC do governo nacional.459 As concreteiras, como as 

maiores consumidoras de agregados, são, desse modo, agentes essenciais ao 

estabelecimento de uma certificação desse ramo da mineração. 

Por fim, há que se destacar ainda o papel de relevo assumido pelas construtoras. Por 

sua própria natureza, a mineração de agregados está intrinsecamente ligada ao mercado da 

construção civil. Destarte, as construtoras representam um dos elos finais da cadeia 

produtiva, relacionando-se diretamente com o consumidor final. Ademais, as construtoras 

podem desempenhar papel determinante na demanda por agregados oriundos de fontes 

socioambientalmente responsáveis com a consolidação de um movimento por construções 

civis mais sustentáveis. No Brasil, esse movimento pode ser exemplificado pela atuação do 

Green Building Council – GBC, um sistema de certificação internacional que atua no 
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fomento, educação, informação e certificação de práticas sustentáveis no mercado da 

construção civil. Evidentemente, a integração desse segmento no sistema de certificação da 

mineração de agregados em São Paulo é essencial. 

 

3.3. ELEMENTOS  

 

3.3.1. GOVERNANÇA 

 

Para CABRAL JUNIOR et al., a governança dos recursos minerais no Estado de São 

Paulo encontra sérias dificuldades de efetividade. Os autores defendem que o atual aparato 

da Administração Pública estadual não tem obtido êxito no endereçamento das questões 

relevantes ao setor. Sob esse prisma, os autores postulam a necessidade de criação de 

mecanismos que centralizem e organizem as demandas e desafios enfrentados.460 Com isso, 

nota-se que há necessidade de organização e articulação dos atores interessados na gestão e 

aproveitamento dos recursos minerais de uma forma que a estrutura governamental nem 

sempre está apta a proporcionar. A estruturação de um sistema de certificação 

socioambiental dos agregados para a construção civil no Estado de São Paulo, desse modo, 

deve levar em consideração as insuficiências e deficiências do atual sistema estatal de 

governança, no sentido de superá-las e oferecer respostas mais efetivas. 

Quanto ao modelo de governança a ser adotado pela iniciativa proposta, parece ser 

adequada a utilização do modelo de governança do tipo non-state-driven-market – NSMD 

apresentado no capítulo 2 desse trabalho. Como foi visto, os modelos de governança 

NSMD, em regra, originam-se da necessidade de criar instrumentos de mercado aptos a 

melhorar a imagem de um setor por meio da efetiva implementação de padrões 

responsáveis pelo mesmo. Assim, esse modelo parte de um cenário de insuficiência das 

políticas públicas somado ao baixo desempenho, no caso em questão sociambiental, do 

setor, que leva à busca de alternativas externas ao aparato estatal. Ora, a mineração de 

agregados enquadra-se satisfatoriamente nesse cenário. 
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O setor é constantemente envolvido como parte em conflitos sociais, principalmente 

com as comunidades vizinhas, o que colabora com uma má reputação do setor. Some-se a 

isso o histórico de práticas inadequadas de algumas empresas que legaram um passivo 

ambiental considerável aos atores do presente. Desse modo, o setor carece de mecanismos 

que estimulem a adoção de boas práticas socioambientais, gerando competição entre suas 

empresas e elevando, consequentemente, o padrão da atividade como um todo. Ademais, a 

governança NSMD abandona uma postura puramente punitiva, adotando uma atuação mais 

pautada no estímulo e incentivo à adequação do setor, o que pode ser favorável à melhoria 

das práticas do mesmo. 

A escolha da estruturação do sistema de certificação por meio da governança NSMD 

demanda a previsão dos elementos essenciais já descritos. Conforme se delimitou no 

capítulo 2, esses elementos consistem na participação dos stakeholders no processo de 

elaboração de regras, no estabelecimento de regras materiais e procedimentais, na 

delimitação clara do escopo e dos objetivos, e, por fim, na previsão da estrutura de 

financiamento do sistema. Passa-se, portanto, ao exame desses elementos aplicados ao 

contexto da mineração de agregados para construção civil no Estado de São Paulo. 

Inicialmente, cumpre definir o escopo do sistema de certificação ora em estudo. Esta 

definição do escopo impactará as demais características e elementos do sistema. Tal 

decisão deve considerar o contexto da mineração de agregados no Estado de São Paulo, 

que é marcado pela existência de impactos relevantes para o meio ambiente, por conta dos 

reflexos na paisagem, nas áreas verdes, nos recursos hídricos, entre outros. Além dos 

impactos ambientais, ressaltam-se os conflitos sociais nos quais está envolvido, derivados 

da disputa pelo uso do solo com a expansão urbana, bem como do relacionamento com as 

comunidades vizinhas às minas. Desse modo, propõe-se como escopo a ampla tutela dos 

aspectos socioambientais dessa atividade. No entanto, considerando os desafios a serem 

enfrentados pelos atores interessados para a construção de consenso, sugere-se que deve 

haver uma ênfase inicial nas questões ambientais. No que tange ao aspecto social, quando 

for tratado, sugere-se como tarefa inicial do sistema o enfrentamento dos impactos 

referentes ao relacionamento com as comunidades vizinhas. De qualquer modo, o sistema 

pode planejar a expansão gradual dos temas abrangidos pelos padrões com o objetivo de 

promover a melhoria contínua das atividades do setor. 

No modelo de governança NSMD, a conformidade com a autorregulação proposta 

precisa ser construída pelo próprio sistema. A participação dos atores interessados no 
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processo de elaboração de regras revela-se fundamental. Isso, pois a participação de um 

maior número de atores na própria elaboração das normas indica um maior consenso 

quanto ao seu conteúdo e, consequentemente, uma maior probabilidade de 

comprometimento desses atores com a conformidade com as regras. No entanto, além de 

mecanismos que assegurem a participação dos atores, o sistema deve assegurar a paridade 

dessa participação, impedindo, assim, que o interesse de grupos melhor aparelhados 

prevaleça. O sistema de certificação FSC formulou estrutura de participação no processo 

de elaboração de regras que diligencia satisfatoriamente essas questões, razão pela qual 

sugere-se a adoção desse modelo. 

Portanto, deve-se assegurar que a participação no sistema de certificação da 

mineração de agregados seja plenamente aberta à sociedade civil e a quem mais se 

interessar, por meio do processo de associação ao sistema. Aos associados deve-se atribuir 

o reconhecimento como membros da organização e, principalmente, o direito de 

participação ativa nas suas decisões, incluindo direito de voto, de propositura de moções, 

participação política no sistema, participação nas assembleias e em outros fóruns de 

discussão que serão criados. 

No que concerne especificamente à eleaboração de princípios e critérios, para o 

sistema seguir o modelo do FSC, deve garantir que os mesmos serão aprovados por meio 

de Assembleia Geral. Tal assembleia deve dividir-se em três Câmaras: uma econômica, 

uma social e uma ambiental. Deve-se assegurar a equidade das votações entre as Câmaras 

por meio da atribuição de peso de 33,3% para a decisão de cada uma, independentemente 

da quantidade de membros que possuam. Além disso, internamente a cada Câmara sugere-

se o estabelecimetno de diferenciação entre os membros que representam organizações e 

membros individuais, contando cada qual, respectivamente, com 90% e 10% do peso dos 

votos. As decisões da Assembleia Geral devem ser tomadas por uma maioria qualificada. 

Ou seja, em termos concretos, as decisões exigiriam para sua aprovação a maioria simples 

de cada uma das câmaras somada à aprovação de 66,6% do total de membros. 

Na estrutura proposta, os atores interessados deverão ser mapeados e enquadrados 

em uma das Câmaras de acordo com os interesses predominantes que representam. O 

mapeamento inicial dos atores interessados na mineração de agregados para a construção 

civil no Estado de São Paulo com a devida descrição de suas características essenciais será 

apresentado abaixo neste capítulo.  
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Por fim, outro elemento essencial à governança do sistema de certificação consiste na 

estruturação das fontes de financiamento. Trata-se de elemento importante para se 

assegurar a autonomia e independência do sistema e de seus participantes. Considerando o 

cenário da mineração de agregados para a construção civil do Estado de São Paulo, 

conclui-se que dentre os stakeholders há uma disparidade de poder econômico, de modo 

que nem todos poderiam contribuir igualmente para a estruturação do sistema. Diante deste 

fato, e com vistas a viabilizar a iniciativa, sugere-se que haja um aporte inicial do setor 

produtivo para consolidação do sistema. Num segundo momento, no entanto, a iniciativa 

deve prezar pela independência financeira, gerando mecanismos de auto-financiamento. 

Desse modo, o sistema passaria a ser gerido com recursos gerados internamente por meio 

do pagamento dos custos do processo de certificação, de taxas pela utilização da marca do 

sistema, de subsídios e doações oriundos exclusivamente de fontes que não interfiram na 

independência da organização, de anuidades dos associados, e de rendimento de 

investimentos dos seus produtos e serviços. 

 

3.3.2. STAKEHOLDERS 

 

Além do estudo da governança, a autorregulação privada, nos termos ora estudados, 

depende diretamente do exame da legitimidade. Sem o intuito de retomar os debates 

delineados no capítulo 2, ressalta-se que o contexto da mineração de agregados para a 

construção civil no Estado de São Paulo exige o estabelecimento de um sistema de 

certificação com vistas à legitimidade pragmática. Desse modo, o apoio dos atores 

interessados ao sistema deverá se pautar na percepção por parte destes dos benefícios da 

certificação. A adoção do paradigma de legitimidade pragmática implica, portanto, a 

estruturação de sistema capaz de captar demandas e interesses dos múltiplos atores 

interessados e oferecer mecanismos e padrões capazes de atendê-los satisfatoriamente. 

Logo, é essencial ao sistema o mapeamento desses atores. Para compreensão do cenário 

com que o sistema deveria lidar, passa-se ao exame dos stakeholders do setor de mineração 

de agregados da construção civil no Estado de São Paulo. 

O estudo desses atores interessados foi organizado inicialmente a partir da 

delimitação de alguns grupos de acordo com os interesses representados. Dividiu-se o 

mapeamento dos stakeholders da seguinte maneira: setor empresarial, mercado 
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consumidor, órgãos governamentais, trabalhadores, sociedade civil, e pesquisa e 

desenvolvimento. A partir dessa classificação, foram identificados alguns atores essenciais. 

O levantamento, portanto, não abarcou a totalidade de interessados, mas indicou aqueles 

essenciais à estruturação inicial de um sistema de certificação. Com isso, objetivou-se 

abranger os principais interesses subjacentes ao desempenho responsável da mineração de 

agregados no Estado de São Paulo, dando prioridade aos atores que representam interesses 

coletivos. A tabela abaixo consolidada mostra o mapeamento realizado: 

 

Setor Representativo 

 

Atores Interessados 

Setor Empresarial 

 COMIN/FIESP 

 Sindareia 

 Sindpedras 

Mercado Consumidor 
 IAB 

 Deconcic 

Órgãos Governamentais 

 Subsecretaria de Mineração 

 SMA 

 CETESB 

 Comitês de Bacia 

Trabalhadores 

 Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias Extrativas do Estado de 

São Paulo 

Sociedade civil 
 ONGs 

 MP/SP 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

 IPT 

 USP 

 Unicamp 
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3.3.2.1. EMPRESAS DE MINERAÇÃO 

 

As empresas de mineração de agregados para a construção civil são, em regra, de 

pequeno e médio porte, como se demonstrou quando da análise da cadeia de custódia. No 

entanto, em face das crescentes restrições à expansão dessas atividades para novas áreas, 

há uma tendência de desaparecimento das de pequeno porte e fortalecimento das empresas 

mais estruturadas.461 Atualmente, no Estado de São Paulo, as maiores empresas do setor de 

agregados são:  

 

 

Figura 6 - Maiores empresas de mineração do Estado de São Paulo
462 

  

                                                             
461 QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. Brasília: MME e 

Bando Mundial, 2009, p. 10. Disponivel em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%

3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b

rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 
462 Extraída de: <http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2010/SP_2010.pdf>. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2010/SP_2010.pdf
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ALMEIDA aponta para o surgimento ou o fortalecimento de entidades representativas 

do setor minerário, tanto no âmbito federal como no regional. Tal fenômeno, segundo o 

autor, pode decorrer da necessidade de organização do setor para fazer frente às demandas 

de regularização ambiental dessas atividades.463 Para representar os interesses do setor 

empresarial da mineração de agregados no Estado de São Paulo, foram levantados com 

stakeholders essenciais o Comitê da Cadeia Produtiva de Mineração da FIESP464 – 

Comim/FIESP, o Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do Estado de São Paulo 465 

– SINDAREIA e o Sindicato das Indústrias de Mineração de Pedra Britada do Estado de 

São Paulo – SINDIPEDRAS.466 

 

3.3.2.2. ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

 

Conforme já abordado neste capítulo quando da análise da participação estatal no 

sistema de certificação, os agentes e entidades governamentais representam importantes 

stakeholders para o setor. Além das considerações desenvolvidas acerca da Subsecretaria 

de Mineração, da SMA e da CETESB, cumpre ainda destacar o papel progressivamente 

assumido pelos Comitês de Bacia no Estado de São Paulo. Isso, porque o acesso aos 

recursos hídricos consiste em elemento relevante à viabilidade das operações de mineração 

de agregados, principalmente na extração de areia. Os Comitês de Bacia têm 

crescentemente assumido funções de gestão dos recursos hídricos, ordenamento territorial 

das bacias hidrográficas e elaboração de diretrizes para o acesso a esses recursos. Destarte, 

a articulação do sistema de certificação com esses atores revela-se essencial para que se 

afastem quaisquer disparidades entre as metas da certificação e as diretrizes dos Comitês. 

 

                                                             
463 ALMEIDA, Julian Garcia Alves de. A construção social da gestão ambiental dos recursos minerais. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Campinas, SP, 2003, p. 79; e CABRAL JUNIOR, Marsis; SUSLICK, Saul Barisnik; OBATA, 

Oswaldo Riuma; SINTONI, Ayrton. A mineração no Estado de São Paulo: situação atual, perspectivas e 

desafios para o aproveitamento dos recursos minerais. São Paulo, UNESP, Geociências, v. 27, n. 2, p. 172, 
2008. Disponível em: <http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf>. Acesso em: 04 de 

novembro de 2013. 
464 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Disponível em: 

<http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/comites-cadeias-produtivas/mineracao-comin/>. Acesso em: 22 de 

dezembro de 2013.  
465

 Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do Estado de São Paulo (SINDAREIA). Disponível em: 

<http://www.sindareia.com.br/>. Acesso em: 22 de dezembro de 2013. 
466 Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo (SINDIPEDRAS). 

Disponível em: <http://www.sindipedras.org.br/>. Acesso em: 22 de dezembro de 2013. 

http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf
http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/comites-cadeias-produtivas/mineracao-comin/
http://www.sindareia.com.br/
http://www.sindipedras.org.br/
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3.3.2.3. MERCADO CONSUMIDOR 

 

O mercado consumidor de recursos minerais de um modo geral no Estado de São 

Paulo carece de um estudo sistematizado e atualizado. O último levantamento foi efetuado 

em 1982 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT.467 Para CABRAL JUNIOR et al., a 

atualização desse estudo revela-se fundamental. Isso porque a organização da produção de 

agregados para construção civil está intimamente associada à localização dos mercados 

consumidores e, consequentemente, implica conflitos acerca do uso e ocupação do solo. 

Assim, o mapeamento e o estudo de tais centros consumidores permitiriam a prevenção 

desses conflitos por meio do ordenamento territorial e do desenvolvimento de 

aglomerações produtivas.468 

QUARESMA afirma que a delimitação do mercado consumidor de agregados é difícil e 

pode gerar dados imprecisos, uma vez que os mercados são heterogêneos e influenciam-se 

largamente por elementos imprevisíveis, como obras públicas de infraestrutura, dentre 

outros. No entanto, o autor pontua que os levantamentos disponíveis indicam que o 

consumo brasileiro de agregados tende a se equiparar ao padrão de países desenvolvidos, o 

que demonstra a relevância do setor.469 Cumpre fazer importante nota de que um dos 

principais consumidores desses bens é o próprio Poder Público470, que aquece o mercado 

da construção civil com as obras de infraestrutura. Além do Poder Público, o quadro 

abaixo ilustra os principais consumidores de areia: 

                                                             
467 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT. Mercado 

Consumidor Mineral do Estado de São Paulo: levantamento e análise. São Paulo: Publicação IPT, 1982. 
468 CABRAL JUNIOR, Marsis; SUSLICK, Saul Barisnik; OBATA, Oswaldo Riuma; SINTONI, Ayrton. A 

mineração no Estado de São Paulo: situação atual, perspectivas e desafios para o aproveitamento dos recursos 

minerais. São Paulo, UNESP, Geociências, v. 27, n. 2, p. 186, 2008. Disponível em: 

<http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf>. Acesso em: 04 de novembro de 2013. 
469 QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. Brasília: MME e 

Bando Mundial, 2009, p. 5. Disponivel em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%
3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b

rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 
470 QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. Brasília: MME e 

Bando Mundial, 2009, p. 7. Disponivel em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%

3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b

rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 

http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/geosp/v27n2/v27n2a02.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
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Figura 7 - Participação no consumo de areia
471 

Diante desse cenário, foram escolhidas como entidades para representar os interesses 

do mercado de consumo de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo o 

Departamento da Indústria da Construção Fiesp – Deconcic472 e o Departamento de São 

Paulo do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP473. O Deconcic busca uma atuação de 

sinergia com a indústria de mineração no âmbito da Fiesp. De outro lado, o IAB-SP foi 

selecionado pela relação de fundo devido a esta entidade zelar pelo desenvolvimento 

urbano de qualidade, intimamente ligado ao setor de construção civil e aos materiais 

empregados. 

 

3.3.2.4. SINDICATOS DOS TRABALHADORES 

 

A mão de obra do setor caracteriza-se pela baixa qualificação, sendo a formação, 

quando há, realizada pelas próprias empresas, o que se explica em parte pela baixa 

utilização de tecnologia na extração desses minerais. Além da baixa qualificação, o setor 

tem dificuldade de manter os trabalhadores, que tendem a ser constantemente absorvidos 

por outros setores produtivos. QUARESMA acrescenta ainda que poucas empresas possuem 

                                                             
471 Extraída de: QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. 

Brasília: MME e Bando Mundial, 2009, p. 22. Disponivel em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%

3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b

rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 
472 Departamento da Indústria da Construção Fiesp (Deconcic) Disponível em: 

<http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/departamentos/industria-da-construcao-deconcic/>. Acesso em: 22 

de dezembro de 2013. 
473 Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Disponível em: <http://iabsp.org.br/>. Acesso em: 22 de 

dezembro de 2013. 
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corpo técnico completo, ou seja, com engenheiros, geólogos, técnicos, administradores 

etc., funções que tendem a ser tercerizadas para consultorias.474  

Ademais, destaca-se que a segurança e saúde ocupacional nas operações de extração 

mineral consistem em tema relevante, tendo sido objeto de regulamentação do DNPM no 

âmbito das Normas Regulamentadoras da Mineração – NRMs. A garantia de um meio 

ambiente de trabalho sadio e seguro consiste em meta essencial à construção de uma 

atuação mais responsável do setor de mineração de agregados. Ainda, deve-se destacar que 

a capacitação e conscientização dos trabalhadores da indústria mineral são essenciais para 

a garantia da conformidade do setor com os padrões do sistema de certificação. Torna-se, 

portanto, essencial o engajamento de representantes dos trabalhadores na iniciativa a ser 

estruturada. Para representar os interesses desses atores foi selecionada a Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de São Paulo. 

 

3.3.2.5.SOCIEDADE CIVIL 

 

Outra participação indiscutível na construção de um sistema de certificação é a da 

sociedade civil. Como se viu no capítulo 2, muitas vezes é a pressão desses atores que 

desencadeia a própria criação de um sistema de certificação. No contexto do Estado de São 

Paulo, a representação dos interesses da sociedade civil pode ser assegurada pelo 

engajamento de organizações não-governamentais e do Ministério Público de São Paulo, 

que tem como função a tutela dos interesses difusos e coletivos.  

 

3.3.2.6. PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

 

Por fim, destaca-se a relevância de participação de stakeholders associados ao campo 

da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I na mineração de agregados para a 

construção civil. Esse ramo da mineração carece de investimento em PD&I e se vale 
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muitas vezes de tecnologias e métodos de extração que poderiam ser melhorados. O 

Ministério de Minas e Energia aponta para um grande déficit de investimento em PD&I 

por parte do setor mineral, principalmente pelas pequenas e médias empresas475, que são a 

realidade da mineração de agregados. 

LUZ alerta para a necessidade de investimento em novas tecnologias para o setor de 

agregados, principalmente quanto à automação, tecnologias para atender às exigências 

ambientais, concreto em pavimento e tecnologia da informação. O autor afirma, ainda, que 

a PD&I na mineração de agregados será fundamental, para além de gerar maior 

competitividade ao setor, no importante desafio de harmonizar, por meio da mitigação de 

impactos ambientais, as atividades desse setor com a convivência, cada vez mais próxima, 

com os centros urbanos.476 No Estado de São Paulo podem ser destacados como centros de 

PD&I que devem ser convidados a participar do sistema de certificação o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas – IPT, a Universidade de São Paulo – USP e a Universidade 

Estadual de Campinas – Unicamp. 

 

3.3.2.7. CONCLUSÕES 

 

Diante do mapeamento inicial ora proposto, conclui-se que o setor de agregados para 

construção civil é marcado por uma complexidade de atores interessados. Cada um dos 

stakeholders representa interesses variados e que se encontram muitas vezes em conflito no 

contexto atual. Nota-se, ademais, que alguns desses setores estão ainda trilhando uma 

estruturação institucional mais fortalecida, como é o caso da sociedade civil. Carecem 

esses atores de fortalecimento no seu potencial de atuação quando comparados ao setor 

empresarial, o que muitas vezes é suprido pela atuação do Ministério Público. Desse modo, 

o sistema de certificação da mineração de agregados deverá contar com mecanismos 

eficientes tanto no convencimento à participação de atores provenientes de todos os setores 

                                                             
475 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM – 2030). Brasília: 

MME, 2010 1 v.: il. Anexos 1. Setor Mineral_Brasil. 2. Geologia_Brasil. 3. Mineração_Brasil. 4. 

Transformação Mineral_Brasil, p. iii. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/plano_duo_ 

decenal/Plano_Nacionalde_Mineraxo_2030___Consulta_Publica_10_NOV.pdf>. Acesso em: 30 de julho de 

2013. 
476 LUZ, Adão Benvindo da. Tendências e Inovações Tecnológicas. In: LUZ, Adão Benvindo da; 

ALMEIDA, Salvador Luiz M. de (Coords.). Manual de agregados para a construção civil. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: CETEM/MCTI, 2012, pp. 313 e 314. 
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apontados, quanto no balanceamento desses atores de modo a permitir uma participação 

paritária.  

 

3.3.3. PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS 

 

3.3.3.1. REGRAS MATERIAS 

 

Outro elemento importante para o modelo de governança proposto para o Estado de 

São Paulo consiste no estabelecimento de regras materiais. Os princípios e critérios 

consistem em aspecto essencial do modelo de certificação proposto. A escolha pela 

certificação do tipo performance outcomes alcança os objetivos de melhoria das práticas do 

setor certificado justamente por meio do estabelecimento de metas, proibições e diretrizes 

próprias, que são materializadas nos princípios e critérios. Ressalta-se que no presente 

estudo os princípios e critérios devem ser examinados sob a ótica da responsabilidade 

socioambiental no desenvolvimento da mineração de agregados para a construção civil no 

Estado de São Paulo. Desse modo, os princípios e critérios devem estar de acordo com o 

escopo definido para o sistema, qual seja, o da tutela de aspectos socioambientais da 

mineração com ênfase inicial nas questões ambientais derivadas dessa atividade. 

Tais regras, como se verificou no capítulo 2, devem consistir em metas ao setor 

certificado que representem ao mesmo tempo medidas de melhoria nas práticas desse setor, 

bem como consistam em desafios factíveis. Desse modo, as regras materiais devem 

abordar questões socioambientalmente relevantes à mineração de agregados, representando 

uma melhoria em comparação aos padrões estabelecidos no ordenamento estadual. A 

definição das matérias e conteúdos a serem abrangidos nesses critérios depende da 

compreensão das carateríscas dessa atividade e dos impactos dela decorrentes. As regras 

materiais, destarte, devem refletir os principais desafios do setor, consistindo em padrões 

mais elevados e/ou mais efetivos em relação ao ordenamento existente no estado. 

 A elaboração dos princípios e critérios, sob essa perspectiva, poderia esbarrar em 

aparente debate conceitual entre os estudiosos das atividades minerárias sobre a 
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possibilidade de existir ou não “sustentabilidade” nesse setor.
477

 Alguns alegam que a 

natureza da mineração, de explorar recursos não renováveis, ataca o próprio conceito de 

sustentabilidade. Essa problemática foi examinada pelo MCEP e abordada no presente 

trabalho em sua introdução e em seu capítulo 2. Do mesmo modo que o MCEP, sugere-se 

que o sistema de certificação ora proposto não se detenha nesse pretenso debate 

doutrinário, fundado em uma visão equivocada sobre um conceito fluido, mas adote como 

premissa o conceito de “mina responsavelmente gerida” quanto aos seus impactos 

socioambientais. Os padrões devem preocupar-se com a melhoria do nível das práticas 

socioambientais do setor, contribuindo para a maior efetividade da tutela ambiental e do 

relacionamento com as comunidades interessadas. 

Para o sistema proposto, saber quais são as melhores práticas depende do anterior 

mapeamento dos impactos socioambientais da mineração de agregados para a construção 

civil no Estado de São Paulo. Esse mapeamento, no entanto, poderia partir e se pautar nos 

estudos elaborados pelo MCEP quanto aos princípios e critérios essenciais à mineração de 

um modo geral. Os 10 princípios do ICMM consistiriam na sistemática inicial, a partir da 

qual deveriam ser elaborados critérios de adequação à realidade da mineração de agregados 

para a construção civil no Estado de São Paulo e aos desafios socioambientais pela mesma 

enfrentados. Estes princípios poderiam ser traduzidos conforme a tabela abaixo: 

1 Responsabilidade empresarial. 

2 
Integração da sustentabilidade nos processos decisórios das 

empresas. 

3 

Garantia de direitos humanos e respeito às culturas, aos costumes e 

valores no trato com funcionários e outras pessoas afetadas pelas 

atividades da empresa. 

4 Implementação de gerenciamento de riscos. 

5 
Melhoria contínua das práticas empresariais quanto à saúde e 

segurança do trabalho. 

6 Melhoria contínua do desempenho ambiental. 

7 Contribuir para a preservação da biodiversidade e para o uso e 

                                                             
477 BARRETO, Maria Laura. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. Rio de 

Janeiro: CETEM/MCT, 2001, p. 73. 
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ocupação racionais do solo. 

8 
Facilitar e encorajar o investimento em ecodesign, reutilização, 

reciclagem e destinação ambientalmente adequada dos produtos.  

9 
Contribuir para o desenvolvimento social, econômico e institucional 

das comunidades vizinhas. 

10 
Implementar meios efetivos de comunicação clara e transparente com 

os stakeholders. 

 

Conforme se indicou, o mapeamento das questões a serem tuteladas pela certificação 

e a sua devida conversão em princípios e critérios que contemplem as expectativas dos 

stakeholders do setor de agregados sobre uma melhoria efetiva das práticas dos 

certificados é tarefa a ser desempenhada por grupo de trabalho capitaneado pelos atores de 

pesquisa e desenvolvimento. No entanto, podem ser traçados desde já alguns indicativos de 

temas que possivelmente devam ser abordados pelo sistema de certificação.  

QUARESMA, analisando especificamente a mineração de areia, pontua que tais 

atividades envolvem questões como a ocupação de áreas, com a remoção de vegetação e 

alteração temporária do ecossitema. Além disso, o autor alerta para impactos ambientais 

mitigáveis como a alteração da paisagem, ruído e emissão de particulados. Destaca-se que 

as técnicas operacionais não se utilizam de produtos químicos e utilizam combustíveis e 

lubrificantes em pequena escala quando comparadas com as de outras formas de 

mineração. Por fim, ressalta-se que há utilização de recursos hídricos e, em sua maioria, 

proximidade de comunidades.
478

 

A questão da organização espacial das atividades de mineração de agregados para a 

construção civil coloca-se em destaque em face da tendência de inúmeros municípios 

proibirem o desenvolvimento dessas atividades na sua circunscrição. Essas proibições, 

segundo QUARESMA, decorreriam de pressões sociais atreladas à expansão urbana e à 

                                                             
478 QUARESMA, Luis Felipe. Relatório Técnico 31: perfil de areia para a construção civil. Brasília: MME e 

Bando Mundial, 2009, p. 4. Disponivel em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%

3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_b

rasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=A

FQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw>. Acesso em: 06 de novembro de 2013. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsgm%2Fgalerias%2Farquivos%2Fplano_duo_decenal%2Fa_mineracao_brasileira%2FP22_RT30_Perfil_de_brita_para_construxo_civil.pdf&ei=ZEp6Urq6NfLJsASkxICoDg&usg=AFQjCNEb30qjln9u8kiGtbmp_CWiIgtpZw


186 

 

proteção do meio ambiente. Tal fenômeno já se verifica no Estado de São Paulo no 

município de São José dos Campos.
479

 

Quanto aos princípios que se relacionam diretamente com a postura das empresas, 

BARRETO afirma que as empresas do setor mineral no Brasil têm optado crescentemente 

por uma postura proativa, por meio da implementação de medidas voluntárias e 

preventivas. A autora informa que desde a década de 1990 as mineradoras têm investido na 

implementação de sistemas de gestão, que atendem inclusive a padrões internacionais.
480

 

Acredita-se que o endereçamento interno dessas questões possa se dar justamente por meio 

de sistemas de gestão, acompanhando, assim, a tendência verificada no setor. As 

experiências acumuladas pelos sistemas de gestão dariam conta da inserção na estrutura 

administrativa das empresas de variáveis de responsabilidade empresarial, de 

compatibilização dos processos decisórios, de trato com os funcionários e gerenciamento 

de riscos. Embora essa afirmação de BARRETO tenha que ser temperada frente à realidade 

do setor de agregados no Estado de São Paulo, certamente os sistemas de gestão interna 

são intrumentos muito relevantes para que as empresas de mineração consigam se 

conformar aos critérios da certificação. 

PARIZOTTO, em estudo acerca do gerenciamento ambiental da mineração, apontou 

como instrumentos fundamentais: avalização de impactos ambientais, programas de 

monitoramento, programas de recuperação ambiental, auditoria ambiental, diligência 

ambiental, planos diretores, programas de minimização de resíduos, programas de 

gerenciamento de riscos e de medidas emergenciais, e programas de comunicação.
481

 Já no 

que tange às matérias intrínsecas aos princípios 5 a 10, há que se fazer um estudo 

aprofundado do contexto de impactos da mineração de agregados para que se estabeleçam 

regras objetivas e metas factíveis. Para auxiliar nesse processo, podemos nos valer do 

trabalho de MARTINS DA SILVA, que sintetizou os potenciais impactos socioambientais da 

mineração de agregados para a construção civil de acordo com as fases de exploração, 
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tanto para a areia, como para a brita.
482

 O resultado desse trabalho pode ser observado na 

tabela abaixo: 

Areia 

Aspectos ambientais Impactos Ambientais 

Abertura do acesso ao local com retirada de cobertura vegetal; decapeamento e 

abertura da cava 

Emissão de particulados e ruídos; 

Interferência no habitat de aves e 

pequenos animais; 

Vazamento de óleo das máquinas; 

Vazamento de combustível no 

abastecimento. 

Incômodo das pessoas; 

Perda da biodiversidade; 

Comprometimento da qualidade do ar; 

Degradação da paisagem; 

Poluição do solo e das águas. 

Construção da infraestrutura (escritórios, oficinas, silos, etc.), instalação do 

equipamento de jateamento e manutenção 

Derramamento de combustível; 

Geração de resíduos de obra; 

Geração de efluentes sanitários; 

Emissão de ruídos e movimentação; 

Geração de efluentes químicos (nata de 

cimento, tinta, solvente, etc.). 

Poluição e contaminação do solo e das 

águas; 

Proliferação de doenças; 

Poluição visual; 

Afastamento da fauna. 

Instalação e operação da draga 

Vazamento de óleo das máquinas; 

Derramamento de óleo no abastecimento 

das dragas; 

Emissão de ruídos. 

Contaminação do solo e das águas; 

Incômodo dos vizinhos. 

Instalação e operação da tubulação 

Excesso de graxa e óleo nos parafusos; 

Sobras de material da tubulação no solo – 

oxidação e resíduos; 

Vazamento de óleo das máquinas. 

Poluição e contaminação do solo e das 

águas. 

                                                             
482 MARTINS DA SILVA, João Pedro. Agregados e a Sustentabilidade. In: LUZ, Adão Benvindo da; 

ALMEIDA, Salvador Luiz M. de (Coords.). Manual de agregados para a construção civil. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: CETEM/MCTI, 2012, p. 245 e ss. 
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Separação e estocagem 

Risco à saúde; 

Derramamento de areia fina – ventos; 

Risco de acidentes. 

Doenças dermatológicas; 

Poluição do ar; 

Incômodo das pessoas; 

Acidentes com trabalhadores. 

Carregamento 

Vazamento de óleos dos caminhões; 

Descarte dos elásticos das lonas dos 

caminhões; 

Risco à saúde; 

Risco de acidentes. 

Poluição e contaminação do solo e das 

águas; 

Doenças decorrentes de ambientes 

úmidos; 

Acidentes. 

Transporte 

Derrame de areia nas estradas; 

Geração de particulados; 

Emissão de gases dos caminhões; 

Emissão de ruídos; 

Vazamento de óleos. 

Incômodo das pessoas e acidentes; 

Poluição do ar; 

Poluição do solo e águas. 

Construção dos taludes 

Acidentes com veículos. Contaminação do solo e águas. 

Desmonte das instalações 

Geração de resíduos; 

Aumento da turbidez da água. 

Poluição do solo e das águas. 

Reflorestamento 

Plantio de árvores não adequadas; 

Uso de defensivo agrícola; 

Uso de adubo. 

Perda da biodiversidade; 

Contaminação do solo e das águas; 

Eutrofização dos corpos d’água. 

 

Rocha 

Aspectos Ambientais Impactos Ambientais 

Abertura do acesso ao local com retirada da cobertura vegetal e descapeamento 

Emissão de particulados e ruídos; 

Interferência no habitat de aves e 

pequenos animais; 

Incômodo das pessoas; 

Perda da biodiversidade; 

Comprometimento da qualidade do ar; 
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Alteração da paisagem; 

Vazamento de óleo das máquinas; 

Vazamento de combustível no 

abastecimento. 

Degradação da paisagem; 

Poluição do solo e das águas. 

Perfuração da rocha para colocação de explosivos 

Emissão de particulados e ruídos. Incômodo das pessoas. 

Conferência e secagem dos furos 

Emissão de ruídos. Incômodo das pessoas. 

Colocação de explosivos nos furos e montagem dos detonados 

Geração de resíduos das embalagens. Poluição do solo. 

Alarme sonoro 

Ansiedade nas pessoas. Crises nervosas. 

Detonação para desmonte das bancadas e complementação e acerto do “repé” 

Lançamentos de fragmentos de rocha; 

Emissão de ruído e ondas de choque; 

Emissão de particulados; 

Risco de acidentes. 

Danos às propriedades e às pessoas pelos 

fragmentos de rocha lançados; 

Vidros de janela quebrados pelas ondas de 

choque; 

Incômodo pela poeira; 

Acidentes relacionados à propriedade e às 

pessoas. 

Transporte para beneficiamento; separação do restolho; britagem primária; separação 

da brita corrida 

Emissão de particulados e ruídos; 

Rico de acidentes. 

Incômodo das pessoas; 

Acidentes com pessoas. 

Britagens e separação da brita 

Emissão de particulados e ruídos; 

Geração de efluentes (água da 

refrigeração); 

Risco de acidentes. 

Incômodo das pessoas; 

Poluição do solo e água pela água da 

refrigeração dos britadores cônicos; 

Acidentes de trabalho. 

Estocagem e carga 

Emissão de particulados e ruídos. Incômodo das pessoas. 

Expedição e transporte 

Geração de resíduos; Poluição do solo e das águas; 
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Geração de efluentes. Acidentes de trabalho. 

Infraestrutura e manutenção de máquinas e equipamentos 

Geração de resíduos e efluentes (lâmpadas 

fluorescentes, pilhas e baterias, óleos, 

tintas, esgoto, etc.); 

Risco de acidentes. 

Poluição do solo e das águas; 

Contaminação do meio ambiente com 

resíduos perigosos; 

Acidentes com pessoas. 

 

Como se nota da análise das tabelas, os impactos decorrentes de ambas as atividades 

são bastante semelhantes, com exceção daqueles decorrentes do uso de explosivos na 

exploração de rocha. De um modo geral, pode-se afirmar que os impactos ambientais da 

mineração de agregados relacionam-se principalmente com a poluição da água, do solo e 

do ar, bem como com a gestão de resíduos perigosos. Já os impactos sociais relacionam-se 

aos riscos de acidentes e aos incômodos gerados para as comunidades vizinhas. Como 

forma de diligenciar esses impactos, BARRETO apresenta o investimento em tecnologia pela 

indústria mineral como importante aliado.
483

 Destaca-se que o estabelecimento de metas 

quanto à tecnologia aplicada pelas indústrias de mineração de agregados e a sua melhoria 

contínua devem encontrar-se dentre os princípios e padrões do sistema de certificação. 

Ainda mais quando se considera que a mineração de agregados especificamente apresenta 

técnicas bastante simples que podem em muito ser incrementadas. 

Ademais, destaca-se outro tema extremamente importante na mineração de 

agregados, que consiste no encerramento das operações e definição do uso futuro das áreas 

mineradas. Dessa atividade decorrem tanto a mitigação de impactos ambientais, com a 

recuperação da área degradada, quanto a mitigação de impactos sociais, com a busca de 

atividades alternativas para manter o nível de emprego e renda das comunidades 

vizinhas.
484

 FLORES informa que o fechamento das minas inclui a consideração de 

impactos sobre os recursos do meio físico, sobre os recursos do meio biológico, sobre as 

alternativas de uso do solo, sobre a qualidade de vida, sobre os valores sociais e culturais, e 

sobre o desenvolvimento econômico sustentável.
485

 Diante desses impactos, o autor alerta 

                                                             
483 BARRETO, Maria Laura. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. Rio de 

Janeiro: CETEM/MCT, 2001, p. 76. 
484 MARTINS DA SILVA, João Pedro. Agregados e a Sustentabilidade. In: LUZ, Adão Benvindo da; 
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485 FLORES, José Cruz do Carmo. Fechamento de Mina: aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais. 

Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP, 2006, p. 32. 
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para a complexidade do fechamento de mina que implica na compatibilização de inúmeros 

interesses conflitantes. Informa, ainda, que no Brasil inexiste uma legislação madura sobre 

o tema, bem como que os órgãos ambientais e de gerência dos recursos minerais carecem 

de instrumentos satisfatórios para a análise dos planos de fechamento de mina e de 

recuperação das áreas degradadas.
486

 Destarte, a temática parece extremamente adequada à 

abordagem pelos princípios e critérios do sistema de certificação nos termos propostos para 

o Estado de São Paulo. 

Outro ponto a ser delimitado quanto à criação de um sistema de certificação da 

mineração de agregados consiste nos destinatários da certificação. É fundamental que o 

sistema defina previamente se a certificação se destinará a grupos empresariais ou a cada 

uma das operações. Como se apresentou no capítulo 2, há que se afastar a prática de fig 

leaf pelas empresas de mineração. Para isso se faz necessário retomar as características das 

empresas de mineração de agregados para a construção civil do Estado de São Paulo. 

Como se apontou, a mineração de agregados é realizada por empresas de pequeno e médio 

porte que geralmente contam com uma ou poucas minas em operação. Desse modo, torna-

se viável a certificação da empresa e não de cada uma das minas. Ademais, esse modelo 

torna-se importante para viabilizar economicamente a certificação por essas empresas, que, 

por seu porte, teriam dificuldades de suportar os custos de mais de um processo de 

certificação. 

 

3.3.3.2. REGRAS PROCEDIMENTAIS 

 

Além das regras materiais, um sistema de certificação do setor de agregados deve 

contar com regras procedimentais. Como se examinou no capítulo 2 desse trabalho, as 

regras procedimentais são importantes na medida em que estabelecem processos 

predefinidos, gerando uma maior credibilidade do sistema. Destarte, a certificação da 

mineração de agregados para construção civil no Estado de São Paulo deve contar com 

essa regulamentação dos seus procedimentos. Tais procedimentos, como a resolução de 

conflitos, a própria elaboração de princípios e padrões, entre outros, podem ser firmados a 

partir das regras já estabelecidas por organizações como a ISO e a ISEAL. A adoção dos 
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regramentos estabelecidos por essas entidades, além de reduzir significativamente um 

esforço inicial do sistema de certificação, contribui na construção da legitimidade do 

mesmo. Isso, pois tais entidades são internacionalmente reconhecidas como referência na 

normalização das boas práticas de certificação, rotulagem e acreditação. 

Faz-se essencial para o sucesso dos padrões estabelecidos a estruturação de um 

sistema de elaboração de princípios que permita a abrangência de temas importantes ao 

setor. Assim, a entidade responsável pela sua elaboração deve dispensar especial atenção 

ao mapeamento dos impactos socioambientais decorrentes dessa atividade. Outro ponto 

que deriva do exame da elaboração dos princípios e critérios é o caráter de 

complementariedade desses em relação à regulação estatal positivada. Sugere-se como 

medida para potencializar os benefícios dessa complementariedade que os princípios da 

certificação atuem no tratamento de questões para as quais a regulação estatal tem 

encontrado desafios de efetividade. Ou seja, a certificação pode auxiliar na melhoria da 

efetividade da regulação estatal, oferecendo um espaço de negociação e formação de 

consenso entre os stakeholders do setor.  

Por conta desses fatores, sugere-se que o sistema de elaboração de princípios e 

critérios conte com uma fase de estudo técnico. Isso pode ser alcançado por meio do 

estabelecimento de um grupo de trabalho com funções de análise técnica e mapeamento 

dos impactos socioambientais da mineração de agregados. Sugere-se que os stakeholders 

listados no setor de pesquisa e desenvolvimento na seção anterior, dentre os quais o IPT, 

assumam a liderança desse grupo técnico em virtude do conhecimento de que gozam. Esse 

grupo elaboraria uma proposta de princípios e critérios que deveria ser validada na 

Assembleia Geral de membros do sistema de certificação, que funcionaria nos termos já 

estabelecidos neste capítulo quando do estudo da governança do sistema.  

Já quanto à responsabilidade pela interpretação dos princípios e critérios propostos, 

acredita-se que o sistema de certificação, já responsável pela elaboração dos mesmos, 

poderia assumir essa função. A abrangência do sistema de certificação limitada à 

mineração de agregados no Estado de São Paulo afasta a necessidade de entidades de 

interpretação. Tais entidades são normalmente estabelecidas em sistemas de certificação de 

abrangência global e que necessitam, portanto, de mecanismos de adequação dos 

princípios e critérios aos contextos regionais e locais que compreendem. 
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3.3.4.CERTIFICAÇÃO  

 

Além dos apontamentos formulados sobre os princípios e critérios do sistema de 

certificação socioambiental da mineração de agregados para o Estado de São Paulo, devem 

ser esclarecidos alguns aspectos da própria certificação proposta. Como se demonstrou no 

capítulo 2, as iniciativas de certificação devem fazer importante escolha quanto às 

características da entidade que assumirá as funções de certificação propriamente. Ou seja, 

há que se decidir se a certificação será realizada por primeira, segunda ou terceira parte. 

Tal qual a conclusão de inúmeras iniciativas de certificação do setor minerário, como a 

IRMA e o MCEP, a certificação por terceira parte oferece benefícios consideráveis quanto 

à solidez e credibilidade do processo de verificação de conformidade. Destarte, 

acompanhando a tendência verificada, sugere-se que o sistema de certificação ora proposto 

adote também o modelo de certificação por terceira parte. 

Como consequência dessa escolha, os custos envolvidos no processo de certificação 

incluem, portanto, custos diretos, como taxas da certificação e pagamento dos auditores, 

bem como custos indiretos, que são aqueles derivados da implementação de medidas que 

assegurem a conformidade das empresas aos princípios e critérios do sistema. Nesse 

sentido, há que se destacar a necessidade de ponderação quanto aos custos diretos que 

serão impostos ao setor e a realidade atual das empresas de mineração de agregados do 

Estado de São Paulo. Isso, mais uma vez, pois a grande maioria é composta por 

mineradoras de pequeno e médio porte, que dificilmente possuiriam disponibilidade de 

arcar com custos muito elevados. Muitos sistemas de certificação têm optado pela 

certificação em grupo como alternativa a esse cenário. Ressalta-se que o sistema de 

certificação da mineração de agregados para a construção civil do Estado de São Paulo 

deverá preocupar-se com a elaboração dessa alternativa. Por outro lado, a mineração de 

agregados tende a se concentrar territorialmente em determinados locais, o que possibilita 

e facilita a certificação em grupo. 

3.3.5. ACREDITAÇÃO  

Outro elemento apontado como essencial ao sistema de certificação consiste nos 

procedimentos de acreditação dos certificadores da iniciativa. Muitos sistemas estruturam 

uma entidade interna para desempenho das atividades de acreditação. Além da acreditação 

interna existem alternativas como a permissão de que os próprios destinatários da 
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certificação escolham a entidade certificadora, ou a acreditação por acreditadoras externas. 

Como se demonstrou no capítulo 2, a acreditação pelo próprio sistema contribui para a sua 

credibilidade, consistindo em medida altamente recomendável. No entanto, há que se 

considerar que a abrangência do sistema proposto, mineração de agregados no Estado de 

São Paulo, dificulta a estruturação de uma entidade de acreditação própria, pelo menos 

inicialmente. Como alternativa, sugere-se que a certificação do sistema seja realizada por 

certificadoras já acreditadas por entidades internacionalmente reconhecidas como a ISO e a 

ISEAL. A despeito dessa acreditação externa ao sistema, indica-se a necessidade de 

elaboração de documentos orientadores. A exemplo do adotado pelo Código de Cianeto, 

sugere-se a criação de um protocolo de princípios aos certificadores e de requisitos 

mínimos para a auditoria. Tal protocolo conteria as regras procedimentais do processo de 

certificação, indicando as medidas que devem ser adotadas durante a auditoria das 

mineradoras e para a concessão dos certificados. 

3.3.6. SISTEMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Conforme demonstrado no capítulo 2, o estabelecimento de sistema de resolução de 

conflitos consiste em passo fundamental para a estruturação de uma certificação. A 

sistematização da forma como eventuais disputas ou desconformidades serão diligenciadas 

contribui para a credibilidade da certificação e consequentemente representa um ganho de 

legitimidade. Geralmente os sistemas de resolução de conflitos englobam a tutela de 

reclamações sobre o sistema, de conflitos após a concessão da certificação e de 

desconformidades nas condutas das certificadoras. 

Considerando a opção sugerida de que a acreditação de certificadoras seja feita por 

entidade externa ao sistema, conclui-se que o sistema interno de resolução de conflitos 

deverá ocupar-se das reclamações externas e, principalmente, de eventuais 

desconformidades das empresas certificadas após a conclusão do processo de certificação. 

Sugere-se como modelo apropriado a ser seguido pelo setor de agregados um sistema de 

resolução deconflitos estabelecido nos moldes do sistema FSC. 

3.3.7. ROTULAGEM 

A certificação consiste em instrumento de mercado que depende consideravelmente 

da publicidade para construção da sua legitimidade pragmática. É através da informação ao 

consumidor que é gerada a vantagem competitiva que torna a certificação desejada. Nesse 

contexto há ampla utilização da rotulagem. No entanto, a rotulagem de recursos minerais 
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pode se revelar complexa por conta da dificuldade de rastreabilidade desses produtos e do 

tipo de consumidores diretos. Tal problemática assume maiores proporções quando 

transposta para a realidade da mineração de agregados. Estes são geralmente vendidos a 

granel e possuem um baixo valor agregado, consistindo em matéria-prima para outros 

setores produtivos. Dessa forma, o apelo aos consumidores por meio de rotulagem não se 

daria de maneira tão direta, bem como em muitos casos haveria inviabilidade técnica de 

rotulagem, que pressupõe a existência de marcação física do produto ou embalagem. 

Como alternativa a esse cenário, tem-se trabalhado a ideia de ensacamento dos 

agregados para a construção civil. Deve-se destacar que o ensacamento surgiu, na verdade, 

da necessidade de racionalização da produção e consumo dos agregados, o que ainda não 

reflete uma prática comum do setor. Isso, pois a cadeia produtiva desses bens, 

principalmente na extração e transporte, implica em desperdícios e perdas de materiais, 

como, por exemplo, nas pilhas de areia formadas nas minas que sofrem com a ação do 

vento. No entanto, independentemente dos motivos que levaram o setor a considerar a 

possibilidade de ensacamento, destaca-se que a partir da consolidação dessa prática a 

rotulagem da certificação da mineração de agregados tornar-se-ia viável. No Estado de São 

Paulo, essa tendência pode ser verificada na atuação de empresas que já oferecem uma 

série de produtos ensacados, incluindo areia e brita.487 

Além da questão do ensacamento de agregados, a rotulagem da certificação da 

mineração de agregados poderia se tornar interessante para sua cadeia de custódia. Isso, 

pois os agregados são matéria-prima para produtos que são embalados e que chegam ao 

consumidor final, como cimento e argamassa. Assim, no contexto da cadeia de custódia do 

Estado de São Paulo seria interessante a elaboração de um rótulo.  

3.4. INTERESSES DIVERSOS: COMO CONSTRUIR A LEGITIMIDADE DO 

SISTEMA? 

A partir do estudo desenvolvido no presente capítulo, foram evidenciados e 

sugeridos os elementos e características indicados como ideais à estruturação de um 

sistema de certificação socioambiental da mineração de agregados para construção civil no 

Estado de São Paulo. A escolha de cada elemento se deu como medida para a construção 

da legitimidade desse sistema. Ou seja, os elementos e características selecionados a partir 

                                                             
487 AB areias. Disponível em: <http://www.abareias.com.br/produtos/>. Acesso em: 15 de novembro de 

2013. 

http://www.abareias.com.br/produtos/


196 

 

de experiências de outros sistemas de certificação socioambiental objetivam refletir, na 

maior medida possível, os interesses dos stakeholders do setor analisado.  

A natureza negocial do sistema proposto de adesão voluntária, bem como sua 

natureza complementar à regulação imposta pelo Estado, acarreta uma dependência direta 

da articulação e engajamento dos atores interessados. A participação dos atores indicados 

será mais ou menos ampla de acordo com a capacidade de o sistema atender aos interesses, 

demandas ou expectativas desses atores quanto ao desempenho socioambientalmente ideal 

do setor de agregados. Trata-se, conforme delineado no capítulo 2, de uma legitimidade 

pragmática. 

Os atores interessados do setor de mineração de agregados foram sistematizados no 

presente capítulo de acordo com os interesses por eles representados: setor empresarial, 

mercado consumidor, órgãos governamentais, trabalhadores, sociedade civil e PD&I. No 

que tange ao setor empresarial, os benefícios derivados da estruturação de um sistema de 

certificação são inúmeros. Destaca-se a potencial geração de uma vantagem competitiva 

em relação aos demais mineradores do setor com a concessão do certificado. Poderia 

também ser viabilizado o alcance de condições privilegiadas frente aos órgãos 

governamentais por conta da conformidade para com os princípios e critérios da 

certificação. Condições essas que serão objeto de análise específica do capítulo 4 deste 

trabalho. Ademais, a certificação do setor possibilitaria um ganho positivo de imagem 

frente aos demais stakeholders. Ainda, o sistema de certificação proposto para o setor de 

agregados, com elementos que asseguram a ampla e paritária participação dos atores 

interessados, consiste em ótimo espaço negocial para o setor empresarial dialogar com 

esses stakeholders. 

Quanto ao mercado consumidor, o sistema de certificação atuaria na garantia de 

produtos oriundos de fontes responsáveis, lavras que não mais deixariam passivos para 

toda a sociedade de Estado de São Paulo. Tal situação beneficiaria também a imagem das 

empresas que atuam na cadeia de custódia dos agregados, que poderiam se valer da 

certificação também na publicidade de seus produtos. Nesse caso, a previsão de rotulagem 

para a cadeia de custódia representa importante ferramenta de validação dos interesses 

desses atores. 

Já os órgãos governamentais, em especial aqueles pertencentes ao sistema ambiental 

do governo do estado, se beneficiariam da alta eficácia de um sistema de certificação. Isso, 
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pois o sistema garantiria a participação empresarial e um maior comprometimento com os 

princípios e critérios formulados negocialmente. Nesse sentido, além de uma maior 

eficácia na proteção socioambiental, os órgãos governamentais, com destaque para a 

CETESB, beneficiar-se-iam inclusive com uma melhora nos níveis protetivos e com uma 

grande economia para seu aparato de fiscalização, poupado pelo elevado nível de 

publicidade das informações das empresas certificadas.  

Os setores dos trabalhadores e da sociedade civil, por sua vez, seriam contemplados 

em suas expectativas com a possibilidade de participação direta e paritária na construção 

das metas e diretrizes do setor de agregados. Com isso, viabilizariam a vazão dos seus 

interesses que atualmente se encontram sub-representados ou com caráter meramente 

consultivo na maioria dos espaços de regulação e construção de políticas públicas do setor. 

Além desses interesses específicos, a legitimidade pragmática do sistema ora 

proposto fundamenta-se também nos elementos procedimentais, como o regramento do 

processo de certificação e acreditação, e a previsão de sistema de solução de conflitos. 

Como já se demonstrou, tais elementos contribuem para a lisura das decisões e ações do 

sistema de certificação, gerando maior solidez e confiabilidade quanto à sua atuação. 

Some-se a isso o fato de haver no modelo de elaboração de princípios e critérios proposto 

para o setor de agregados um balanceamento e equilíbrio dos interesses por meio da 

estrutura de câmaras. Assim, o conjunto de tais elementos, já adotados por outros sistemas 

que alcançaram o sucesso na construção da legitimidade, garantirá o ingresso e adequado 

direcionamento dos interesses dos stakeholders da mineração de agregados para a 

construção civil no Estado de São Paulo. 

Conclui-se que o sistema de certificação socioambiental da mineração de agregados 

para a construção civil no Estado de São Paulo resultaria em inúmeros benefícios para o 

cenário do setor. Além da melhoria das práticas do setor, com uma maior responsabilidade 

socioambiental, a certificação proporcionaria um importante e inexistente espaço de 

diálogo. Esse espaço representa passo importante para a melhoria da governança ambiental 

dessa atividade, marcada pela complexidade. Com base nos estudos desenvolvidos no 

capítulo 2 e nos apontamentos práticos apresentados neste capítulo, sistematizou-se na 

figura abaixo a estrutura do sistema ora proposto. Trata-se, obviamente, de sugestão para 

auxiliar o início da construção do sistema pelas próprias partes interessadas. 
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Figura 8 – Estrutura do sistema de certificação socioambiental da mineração de agregados para a 

construção civil do Estado de São Paulo 
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4. COLABORAÇÃO DO ESTADO PARA A VALORIZAÇÃO DA INICIATIVA: 

ALGUMAS SUGESTÕES 

 

Demonstrou-se ao longo deste trabalho que o setor de mineração de agregados para a 

construção civil depende diretamente da articulação com o Poder Público. Trata-se de 

atividade consideravelmente regulada nas frentes ambiental e minerária por um conjunto 

substancial de órgãos e entidades governamentais. Destarte, a articulação com esse arranjo 

institucional revela-se fundamental na construção de um espaço de autorregulação do setor. 

Ademais, a mineração de agregados é diretamente relacionada ao setor da construção civil, 

fornecendo insumos e matérias-primas. Evidentemente, o Poder Público como importante 

investidor no setor da construção civil, principalmente para obras de infraestrutura, deve 

ter um olhar especial para a mineração desses bens.  

A participação dos agentes governamentais no sistema de certificação, no entanto, 

exige algumas considerações, que foram tratadas nos capítulos 2 e 3 deste trabalho. Por um 

lado, esses atores governamentais são essenciais em função do poder de influir diretamente 

nas diretrizes e políticas de um setor. Por outro lado, o Poder Público, como detentor da 

competência de regulação minerária e socioambiental, poderia influir negativamente na 

capacidade negocial do sistema. Esse mesmo poder pode ser um obstáculo aos elementos 

essenciais da certificação, como voluntariedade e consensualidade. Concluiu-se, no que 

tange à elaboração dos Princípios e Critérios do sistema, que a participação do Poder 

Público deve ser temperada para que se assegure o equilíbrio e a paridade entre os 

stakeholders. 

A despeito das considerações sobre a participação temperada estatal, ressalta-se que 

é inequívoco que o Poder Público pode atuar diretamente na viabilização do sistema de 

certificação proposto. Existem inúmeras formas de interação entre o Estado e o sistema de 

certificação que afastariam os problemas levantados, permitindo uma atuação conjunta da 

iniciativa com os objetivos da Administração Pública. No presente capítulo serão 

apresentadas algumas possibilidades de atuação conjunta, demonstrando-se a sua 

viabilidade no contexto regulatório e institucional do Estado de São Paulo. 
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Foram selecionados como frentes de análise dessa aproximação dois temas que 

constam na Agenda 21488 e são desafios ao Poder Público: a produção mais limpa e o 

consumo sustentável. Destarte, no âmbito da produção mais limpa foi analisada a 

viabilidade de aproximação do licenciamento ambiental ao sistema de certificação 

proposto, enquanto no tema do consumo sustentável elegeu-se a prática das “compras 

públicas sustentáveis” ou “licitações verde” como foco de análise. Trata-se de espaços em 

que já se verifica em outros setores, principalmente no madeireiro, uma aproximação da 

Administração Pública ao instrumento de mercado da certificação. 

 

4.1. TRATAMENTO DIFERENCIADO 

 

O artigo 170, combinado com o artigo 225, ambos da Constituição de 1988, 

representa o cerne da positivação do conceito de desenvolvimento sustentável no texto 

constitucional brasileiro. Se a intergeracionalidade e o resguardo do equilíbrio ecológico 

estão dispostos no artigo 225, coube ao artigo 170 a associação da defesa do meio 

ambiente à ordem econômica, que deve expressamente se conformar à justiça social. Nos 

termos deste mesmo artigo 170, em seu inciso VI, é devido tratamento diferenciado para 

processos produtivos que se diferenciem por sua mitigação de impactos ambientais. 

Constituição Federal de 1988 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 

... 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

(Grifo nosso) 

                                                             
488 A Agenda 21 é documento resultante da conferência do meio ambiente Eco 92. Trata-se de carta de 

compromissos de sustentabilidade a ser elaborada pelos países para enfrentar os desafios locais. Segundo o 

Ministéro do Meio Ambiente, é um “instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica”. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-

21>. Acesso em: 08 de janeiro de 2014. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
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A previsão contida no inciso VI do artigo 170, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 42/2003, dá ampla abertura para a movimentação do Estado na 

estruturação de ferramentas de indução das boas práticas ambientais. No Brasil já é 

difundida a percepção de que deve haver distinção entre produtos, serviços e processos 

com desempenho ambiental mais elevado, em especial para a seara dos tributos. Essa 

percepção pode ser verificada em textos de autores como TORRES
489 e FIORILLO

490, e é 

mesmo enfatizada por autores como CAVALCANTE
491, que nos diz que: 

Percebemos nesse momento no Brasil é que todas as 

espécies tributárias podem e devem incluir em sua 

motivação o critério ambiental, passando esse princípio 

geral da atividade econômica, previsto no art. 170, inciso 

VI, da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

integrar o rol dos princípios fundamentais do Direito 

Tributário, que numa visão sistêmica, pode ser visto como 

um novo inciso (inciso VII), do art. 150, que trata das 

limitações ao poder de tributar, definindo assim a estrutura 

constitucional devida [...]. 

No entanto, não se deve restringir ao campo dos tributos o comando constitucional 

do inciso VI do artigo 170. Não há menção a tratamento “tributário” diferenciado, mas sim 

a tratamento diferenciado, que pode se dar, a exemplo do artigo 174 da Constituição de 

1988, com incentivo e planejamento, levando em conta a proteção do meio ambiente para 

favorecer e dar prioridade a certas atividades. Dentre essas atividades, e este é o caso de 

algumas das passagens do artigo 174, podemos ter a atividade de mineração.492 

 

                                                             
489 TORRES, Heleno Taveira. Da relação entre competências constitucionais tributária e ambiental: limites 

dos chamados “tributos ambientais”. In: TORRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São 

Paulo: Malheiros, 2005. 
490 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Direito ambiental tributário. 3ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 
491 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação ambiental: por uma remodelação ecológica dos tributos. 

Nomos - Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, v. 32.2, jul./dez. de 2012. 
492 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado. § 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais 

de desenvolvimento. [...] § 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 

cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos 

garimpeiros. § 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou 

concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam 

atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. (Grifo nosso) 
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Para o propósito do setor de agregados para a construção civil, dentre os planos a que 

faz menção o parágrafo 1
o
 do artigo 174 da Constituição de 1988, temos o Plano Nacional 

de Agregados Minerais para a Construção Civil – PNACC e o Plano Nacional de 

Mineração 2030 – PNM 2030. Para ambos os casos, há menção expressa à essencialidade 

do suprimento contínuo dessa espécie de bem mineral, bem como à necessidade da 

preservação ambiental por meio de medidas governamentais de incentivo a “ações de 

sustentabilidade ambiental”, tomando esta como princípio do “desenvolvimento 

socioeconômico”, ou o fomento à “produção sustentável” a ser promovida pela “produção 

mais eficiente”. É o que se demonstra por algumas passagens do Plano Nacional de 

Agregados Minerais para Construção Civil – PNACC493 e do Plano Nacional de Mineração 

2030.494 

                                                             
493 Portaria nº 222/2008 do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia. 

In verbis: “Art. 1º Instituir o Plano Nacional de Agregados Minerais para a Construção Civil - PNACC, com 

o objetivo de garantir o suprimento adequado de insumos minerais vitais ao crescimento econômico e à 

melhoria da qualidade de vida da população brasileira. [...] Art. 3º Os agregados minerais de uso direto na 
construção civil são considerados insumos essenciais para obras de infraestrutura, saneamento e 

habitações, considerando-se o seu consumo per capita um importante indicador da qualidade de vida das 

populações e do nível de desenvolvimento do País. Art. 4º O PNACC observará os seguintes princípios: I - o 

favorecimento do acesso das populações, principalmente as menos favorecidas social e economicamente, 

aos agregados minerais para a construção civil; II - o desenvolvimento socioeconômico do País com efeitos 

na melhoria da qualidade de vida da sua população, no presente e no futuro; III - a sustentabilidade 

ambiental do desenvolvimento socioeconômico; [...] Art. 5º Para o cumprimento dos princípios descritos no 

art. 4º serão observadas as diretrizes e estratégias estabelecidas no PNACC, as quais se constituem em 

mecanismos das ações do poder público em seus diversos níveis: União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. [...] Art. 7º São diretrizes do PNACC: [...] II - as ações de sustentabilidade ambiental e de boas 

condições de saúde e segurança no trabalho de produção dos agregados da construção civil; [...] X - a 

integração da atividade mineral de produção de agregados com a indústria da construção civil, de forma a 
fomentar inovações tecnológicas e o melhor aproveitamento das reservas minerais disponíveis; [...] Art. 8º 

São estratégias do PNACC: [...] II - contribuir para a formulação de políticas fiscais para o setor, visando à 

desoneração dos custos de produção e transporte; III - fomentar a criação de mecanismos que permitam o 

acesso ao crédito pelos pequenos produtores, como suporte para a organização, legalização, ampliação e 

modernização tecnológica do setor; [...] VI - a promoção de ações de capacitação técnica em lavra, 

beneficiamento e meio ambiente, visando o seu desenvolvimento sustentável e possibilitando o máximo 

aproveitamento das jazidas para obtenção das diferentes frações de agregados; VII - a promoção de ações 

de organização social e produtiva, incentivando a formação de associações e cooperativas de pequenos 

produtores; [...] IX - a promoção de ações destinadas a formalizar a atividade; X - a simplificação dos 

processos de licenciamento ambiental e mineral, como forma de promover a formalidade da produção 

desses bens minerais; XI - o fomento à articulação entre as políticas ambientais Municipais, Estaduais e 
Federais; XII - a promoção de ações de capacitação e de monitoramento das condições de saúde, higiene e 

segurança nos empreendimentos de mineração de agregados; [...] XVI - promoção e apoio a estudos e 

levantamentos contínuos sobre as condições de produção, de impactos ambientais, de saúde e segurança dos 

trabalhadores, das formas organizativas de trabalho e de acesso ao crédito, entre outros, para subsidiar as 

propostas de ações do PNACC e monitorar os resultados da sua implementação; 
494

 BRASIL, Ministério de Minas e Energia. Brasília: MME, 2010. In verbis: [...] 5. Objetivos Estratégicos e 

Ações [...] 5.9 Promover a Produção Sustentável do Setor Mineral Ações [...] 7. Apoio e incentivo à 

produção mais eficiente, com uso das melhores técnicas disponíveis, na lavra, no beneficiamento e na 

transformação mineral. 
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4.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Como primeira frente de colaboração do Estado para a valorização da certificação 

socioambiental da mineração de agregados no Estado de São Paulo, há que se debater a 

compatibilização da iniciativa com o licenciamento ambiental dessa atividade. Em uma 

análise preliminar, parecem existir algumas formas de aproximação da certificação ao 

processo administrativo de licenciamento que beneficiariam tanto os agentes 

governamentais quanto o setor empresarial. Ressalta-se que o licenciamentoa ambiental 

tem sido objeto de duras críticas, principalmente do setor empresarial. Numa perspectiva 

geral do licenciamento, apontam-se como críticas os custos, a falta de clareza quanto aos 

benefícios sociais, ambientais e econômicos gerados pelo processo e a morosidade.495 No 

âmbito das atividades minerárias no Estado de São Paulo, o setor empresarial também se 

manifesta negativamente quanto ao licenciamento ambiental.496 Ademais, a própria 

Administração Pública reconhece as deficiências e necessidades de aprimoramento do 

processo.497 

A despeito das críticas, o licenciamento ambiental consiste em um dos principais 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e talvez seja o 

mais amplamente utilizado. Trata-se de instrumento essencial para compatibilização das 

atividades produtivas e da preservação ambiental.498 Desse modo, o aperfeiçoamento do 

licenciamento ambiental surge como desafio da Administração Pública.  

No âmbito da mineração, o desafio da racionalização desse processo torna-se 

bastante relevante, considerando a integração do mesmo ao processo de outorga de recurso 

mineral frente ao DNPM. FARIAS pontua que atualmente o minerador enfrenta inúmeros 

desafios no licenciamento ambiental que implicam atrasos significativos para o setor 

produtivo. O autor alerta ainda que tais desafios muitas vezes são superados pelas grandes 

empresas, que possuem recursos financeiros e corpo técnico. No entanto, as pequenas 

                                                             
495 BANCO MUNDIAL. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no Brasil: uma 

contribuição para o debate. Relatório Principal. 2008, pp. 13-14. 
496 ARAÚJO, Neide. Os rumos do licenciamento ambiental da mineração no estado de São Paulo: estudos 

de caso de licenciamento de bens minerais de uso imediato na construção civil. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. Campinas, SP, 2000, p. 104 e ss. 
497

 BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 2009. Licenciamento 

ambiental. Documento para discussão - Versão preliminar. 
498 SOUZA, A. N. Licenciamento Ambiental no Brasil sob a perspectiva da modernização ecológica. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 102. 
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empresas, que são maioria na mineração de agregados, tendem ao descumprimento da 

legislação.499 

Interessante ressaltar que o licenciamento ambiental da mineração no Estado de São 

Paulo sempre assumiu papel de destaque. SANCHÉZ e DIAS informam que os impactos 

ambientais dessas atividades foram historicamente supervalorizados no Estado de São 

Paulo, o que fez com que essa atividade fosse responsável pelo maior número de EIAs 

apresentados ao órgão ambiental paulista. Os autores afirmam que no Estado de São Paulo 

não existem grandes minerações com processos produtivos extremamente degradadores do 

meio ambiente. Assim, os impactos das minerações paulistas foram por longo tempo 

distorcidos, o que ensejou inúmeros esforços no aprimoramento do licenciamento 

ambiental dessas atividades.500 A discussão sobre o aprimoramento do licenciamento 

ambiental da mineração de agregados em São Paulo, desse modo, revela-se bastante 

pertinente. Nesse cenário, a utilização do sistema de certificação pode representar 

importante ferramenta. 

Cumpre destacar a notável fragmentação do processo de licenciamento ambiental da 

mineração no Estado de São Paulo, principalmente no que tange às atividades classificadas 

como de significativo impacto ambiental e sujeitas à elaboração de EIA/RIMA.501 

Ademais, nota-se que o processo de licenciamento ambiental da mineração passou por 

profundas alterações nas últimas décadas. Inúmeras resoluções para tratar do assunto foram 

promulgadas e revogadas. Com isso, diferentes arranjos foram formados para gerenciar o 

processo de licenciamento. ARAÚJO apresenta as transformações por que o procedimento 

passou no âmbito estadual502, são elas: 

 1976 – publicação do Decreto Estadual nº 8.468/76; 

 1986 – publicação da Resolução CONAMA nº 01/86; 

 1989 – publicação do Decreto Estadual nº 30.555/89; 

                                                             
499 FARIAS, Carlos Eugênio Gomes. Mineração e Meio Ambiente no Brasil. Relatório Preparado para o 

CGEE. Out./2002. Disponível em: <http://www.cgee.org.br/arquivos/estudo011_02.pdf> Acesso em: 16 de 

agosto de 2013, p. 21. 
500 DIAS, Elvira Gabriela Ciacco da Silva; SÁNCHEZ, Luis Enrique. Deficiências na implementação de 

projetos submetidos à Avaliação de impacto ambiental no estado de São Paulo. Revista de Direito Ambiental 

v. 6, n. 23, São Paulo, jul./set. 2001, pp. 163-204. 
501 DIAS, Elvira Gabriela Ciacco da Silva; SÁNCHEZ, Luis Enrique. Deficiências na implementação de 

projetos submetidos à Avaliação de impacto ambiental no estado de São Paulo. Revista de Direito Ambiental 

v. 6, n. 23, São Paulo, jul./set. 2001, pp. 163-204. 
502 ARAÚJO, Neide. Os rumos do licenciamento ambiental da mineração no estado de São Paulo: estudos 

de caso de licenciamento de bens minerais de uso imediato na construção civil. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências. Campinas, SP, 2000. 

http://www.cgee.org.br/arquivos/estudo011_02.pdf
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 1990 – publicação da Resolução Conama nº 10/90; 

 1993 – publicação da Resolução SMA nº 26/1993; 

 1994 – publicação da Resolução SMA nº 42/1994; 

 1995 – publicação da Resolução SMA nº 66/1995; 

 1999 – publicação da Resolução SMA nº 04/1999; 

 2006 – publicação da Resolução SMA nº 47/2006. 

Podemos acrescentar a estas as seguintes: 

 2006 – publicação da Resolução SMA nº 51/2006; 

 2009 – publicação da Lei Estadual nº 12.542/2009; 

 2009 – publicação da Resolução SMA nº 74/2009; 

 2010 – publicação da Resolução SMA nº 28/2010; 

 2010 – publicação da Resolução SMA nº 130/2010. 

Como se destacou no capítulo 3, o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, 

além do regramento de âmbito nacional, encontra sua base de regulamentação na 

Resolução SMA nº 51/2006, que revogou a Resolução SMA nº 47/2006. Com isso, das 

atividades minerárias poderão ser exigidos tipos diferentes de estudos ambientais, seja o 

EIA/RIMA para aquelas de significativo impacto ambiental, seja o Relatório Ambiental 

Preliminar – RAP. Segundo POVEDA, o RAP é um instrumento criado pelo Estado de São 

Paulo para dar maior celeridade às análises dos projetos de mineração, instrumentalizando 

a decisão sobre a exigência ou não de EIA/RIMA.503 

Além do RAP e do EIA/RIMA, o licenciamento ambiental da mineração, quando a 

atividade/empreendimento se enquadrar no rol do artigo 6º, da Resolução SMA nº 51/2006, 

se dará mediante apresentação de Relatório de Controle Ambiental – RCA e de Plano de 

Controle Ambiental – PCA à CETESB. O não enquadramento no rol do artigo 6º enseja 

um licenciamento diferenciado. Nesse caso o empreendedor procederá a uma consulta 

prévia à equipe da Diretoria de Avaliação Ambiental da CETESB que compunha o extinto 

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA. Esta se manifestará sobre o 

enquadramento do impacto ambiental do empreendimento e consequentemente sobre o 

estudo que será exigido, RAP ou EIA/RIMA. No caso de exigência de EIA/RIMA, o 

licenciamento ambiental passará pela deliberação das Câmaras Técnicas do CONSEMA 

                                                             
503 POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues. A eficácia legal na desativação de empreendimentos minerários. 

São Paulo: Signus, 2007, p. 119. 
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para concessão de Licença Prévia – LP.504 Os demais atos do licenciamento, como a 

Licença de Instalação – LI, a de Operação – LO, o monitoramento e fiscalização do 

licenciamento, serão desempenhados por uma das agências regionais da CETESB.  

A fragmentação do licenciamento, que ainda conta com a manifestação de outros 

órgãos de Administração Pública, a exemplo do Instituto Florestal – IF, fica evidenciada. 

Nota-se a existência de uma equipe consultiva que elaborá pareceres técnicos, o 

Departamento de Avaliação Ambiental, um deliberativo, que aprova ou reprova a LP, o 

CONSEMA, e um executivo, que cuida das demais fases e fiscalização do licenciamento, a 

agência regional da CETESB. Também a mudança feita por força da Lei Estadual nº 

12.542/2009, que extinguiu o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais – 

DEPRN, o Departamento de Uso do Solo Metropolitano – DUSM, e o DAIA, unificando 

todas as consequentes competências sob a alçada da CETESB, ainda não obteve o efeito 

desejado de maior organização e celeridade. Essa complexidade muitas vezes gera atrasos 

e burocratização desnecessária ao licenciamento ambiental, questões que merecem 

esforços para melhoria.  

CAPELLI afirma que esse desafio de melhoria nas prestações dos serviços públicos 

não é exclusivo do direito ambiental, mas surge para o direito brasileiro como um todo a 

partir da década de 1990. Tem como fundamento o direito à razoável duração do processo, 

previsto no artigo 5º, LXXVIII, CF/88. Como resposta aos anseios de efetivação desse 

direito, a autora aponta para o surgimento de uma tendência, a “desformalização”, que 

inclui desde a maior informalidade dos processos legislativos, até a simplificação de 

procedimentos e o estímulo a mecanismos de autorresponsabilização por meio da 

regulação negociada. Dentre outros instrumentos, a “desformalização” tem se valido da 

autorregulação, incluindo a certificação.505  

  

                                                             
504 DIAS, Elvira Gabriela Ciacco da Silva; SÁNCHEZ, Luis Enrique. Deficiências na implementação de 

projetos submetidos à Avaliação de impacto ambiental no estado de São Paulo. Revista de Direito Ambiental 

v. 6, n. 23, São Paulo, jul./set. 2001, p. 7. 
505 CAPELLI, Silvia. Desformalização: desjudicialização e autorregulação: tendências no direito ambiental? 

Revista de Direito Ambiental, ano 16, v. 63, São Paulo, jul./set. de 2011, pp. 69-100. 
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No que concerne especificamente ao licenciamento ambiental, CAPELLI aponta para 

inúmeras possibilidades de “desformalização” que são compatíveis com a proposta de 

aproximação do licenciamento ao sistema de certificação.506 O licenciamento ambiental e a 

certificação socioambiental proposta nesse trabalho possuem como objetivo comum 

assegurar a sustentabilidade no desempenho das atividades produtivas. Some-se a isso o 

fato de possuírem os mesmos destinatários. Ainda, destaca-se que os esforços por eles 

exigidos são compatíveis e semelhantes, razão pela qual se justifica a aproximação de 

ambos. 

4.2.1. SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

 

Como alternativa para ser analisada, a simplificação do processo de licenciamento 

surge de maneira destacada. Conforme foram apontadas, as principais críticas do setor 

empresarial residem na morosidade desse processo, que muitas vezes relaciona-se à 

complexidade de procedimentos e burocracias estabelecidos. A simplificação não é um 

conceito fechado, podendo ser proporcionada de diferentes formas como a concentração de 

fases do processo, a ampliação de prazo de licenças, a concentração do processo em uma 

única entidade, dentre outras medidas.  

Note-se que a simplificação do processo de licenciamento já encontra fundamento 

legal, especificamente no artigo 12 da Resolução CONAMA nº 237/1997. No referido 

artigo são previstas algumas hipóteses com seus respectivos requisitos para a 

simplificação. In verbis: 

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, 

procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a 

natureza, características e peculiaridades da atividade ou 

empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de 

licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. 

[...] 
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§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento 

ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e 

vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento 

aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde 

que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos 

ou atividades. 

§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os 

procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e 

empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de 

gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do 

desempenho ambiental.
507

 

 

Assim, a Resolução CONAMA nº 237 previu a possibilidade de simplificação no 

caso de atividades de pequeno potencial de impacto ambiental, de criação de licenciamento 

unificado para conjunto de atividades também de pequeno potencial e a simplificação do 

licenciamento de atividades que possuam sistema voluntário de gestão ambiental. No 

Estado de São Paulo, o licenciamento simplificado já está sendo implementado pela 

CETESB por meio do Sistema de Licenciamento Simplificado.508 Ressalta-se que 

atualmente o programa simplificado foca-se tão somente na hipótese de pequeno 

impacto.509 Carece o Estado de São Paulo de regulação para simplificação do licenciamento 

para empreendimentos e atividades que possuam sistema de gestão ambiental voluntária.  

Ressalta-se que a certificação socioambiental da mineração de agregados teria como 

regra inicial e fundamental o estrito cumprimento da legislação ambiental aplicável ao 

interessado. O processo de certificação passa por rígidas auditorias que visam a verificar a 

conformidade com os padrões de qualidade, regras e procedimentos impostos pelo 

legislador. Nota-se, desse modo, que a certificação e o licenciamento possuem pontos de 

                                                             
507 CONAMA. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: <http://www.mma.gov.br 

/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em: 25 de novembro de 2013. 
508 Ver: <http://silis.cetesb.sp.gov.br/iniciaLicenciamento.php#>. Acesso em: 25 de novembro de 2013. 
509 As atividades passíveis de licenciamento simplificado são: 1) desenvolvam atividades passíveis de 

municipalização do licenciamento, conforme previsto no Anexo 9 do Regulamento da Lei Estadual n° 997, 
de 31 de maio de 1.976, aprovado pelo Decreto Estadual n° 8.468, de 8 de outubro de 1.976, e suas 

alterações; 2) para sua implantação não realizem intervenções em área de preservação permanente (APP), 

não realizem supressão de vegetação nativa e nem corte de árvores isoladas; 3) no seu processamento 

industrial não realizem operações de tratamento térmico, tratamento superficial e fundição de metais; 4) no 

seu processamento industrial não realizem operações de lavagem e/ou desinfecção de material plástico para 

recuperação; 5) não sejam instalados em imóveis Rurais; 6) tenham capacidade de armazenamento de Gás 

Liquefeito de Petróleo – GLP inferior a 4.000 kg; 7) atendam aos critérios de porte (Tabela 1). Disponível 

em: <http://silis.cetesb.sp.gov.br/pdf_criterio/criterios_para_classificacao_SILIS.pdf>. Acesso em: 25 de 

novembro de 2013. 

http://silis.cetesb.sp.gov.br/iniciaLicenciamento.php
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encontro. Em verdade, a certificação engloba todos os requisitos do licenciamento, de 

modo que a concessão do certificado pode e deve ensejar um tratamento diferenciado no 

licenciamento, com vistas a torná-lo mais racional e eficiente. No entanto, deve-se destacar 

que a certificação tem como pressuposto a própria obtenção das licenças ambientais por 

aquele que será certificado. Destarte, a aproximação de ambos seria possível somente num 

momento de renovação da licença de operação. 

Como se propôs no capítulo 3, a certificação poderia ter como um de seus Princípios 

e Critérios justamente a estruturação de mecanismos de gestão ambiental restando 

preenchida a hipótese legal para o estabelecimento da simplificação do licenciamento. 

Nota-se que a simplificação do processo depende de normatização pelo Estado de São 

Paulo. No entanto, pode-se afirmar que a mesma poderia se dar de diferentes formas, como 

a diminuição de custos, aumento do prazo de validade das licenças, simplificação dos 

memoriais e documentos a serem apresentados pelo interessado, dentre outras. Todas essas 

alternativas representam atrativos consideráveis à certificação pelos empreendedores do 

setor, o que viabilizaria o sistema proposto.  

Atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 

mediante a comprovação da existência de sistema de gestão ambiental, pode diminuir 

custos das licenças e ampliar o prazo de validade da licença de operação.510 O próprio 

Estado de São Paulo já desenvolveu regras especiais para o licenciamento ambiental da 

mineração, como se demonstrou neste capítulo, com a criação do RAP, que visa a dar 

maior celeridade ao licenciamento da mineração. 

 

4.2.2. AUTOMONITORAMENTO 

 

Outra oportunidade de aproximação do licenciamento à certificação socioambiental 

nasce de uma crítica comumentemente feita ao processo de licenciamento ambiental. 

Trata-se das dificuldades estruturais que os órgãos ambientais enfrentam para promover de 

forma efetiva o monitoramento e a fiscalização das atividades licenciadas. Em estudo para 

o setor minerário de São Paulo, SÁNCHEZ e DIAS apontam a existência de enormes 

                                                             
510

 Manual de licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: SEBRAE, 2010. Disponível em: <https:// 

www.google.com.br/search?q=licenciamento+simplificado+sistema+de+gest%C3%A3o+ambiental&newwi

ndow=1&ei=gYWTUpeJN8u1kAfNj4DoDw&start=10&sa=N&biw=1366&bih=623#>. Acesso em: 25 de 

novembro de 2013. 
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dificuldades no período pós-aprovação do licenciamento ambiental, com imperfeição de 

instrumentos permanentes de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Os autores afirmam 

que as análises de licenciamento ambiental, principalmente quanto ao EIA, contam com 

estimativas de impactos que são prévias e que muitas vezes sofrem alterações quando da 

instalação e operação dos empreendimentos. Destarte, o monitoramento e a eventual 

correção do licenciamento ambiental são essenciais, mas pouco implementados pelo 

sistema ambiental brasileiro.511 

FARIAS aponta ainda para a considerável insuficiência de profissionais habilitados 

nos órgãos ambientais, que segundo o autor tendem a deixar os órgãos por conta dos 

baixos salários.512 Ainda, a abrangência de matérias tuteladas por tais órgãos, conforme já 

apontado algumas vezes nesse trabalho, exige uma grande especialização dos corpos 

técnicos, o que é de difícil e custosa manutenção ao Poder Público. 

Destarte, o monitoramento eficaz das atividades licenciadas fica muitas vezes 

prejudicado. Uma possível alternativa para enfrentamento desse problema é o incentivo ao 

monitoramento pelas próprias empresas licenciadas. No âmbito de um sistema de 

certificação esse automonitoramento torna-se natural e ainda mais rígido, uma vez que é 

realizado por entidades independentes da empresa auditada, ou seja, por meio da auditoria 

por terceira parte já apresentada no capítulo 2. 

O Estado de Santa Catarina já viabilizou uma aproximação do licenciamento 

ambiental ao automonitoramento, como se extrai do artigo 99 do Código Estadual do Meio 

Ambiente. In verbis: 

Art. 97. O órgão ambiental licenciador pode exigir, mediante 

recomendação constante em parecer técnico, a qualquer tempo, 

auditoria ambiental de atividades ou empreendimentos licenciáveis 

mediante Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA, sem prejuízo de 

outras exigências legais. 

Art. 98. A finalidade das auditorias ambientais deve se restringir à 

avaliação da implementação dos programas ambientais, de controle, 

compensação e monitoramento ambiental, bem como das condicionantes 

                                                             
511 DIAS, Elvira Gabriela Ciacco da Silva; SÁNCHEZ, Luis Enrique. Deficiências na implementação de 

projetos submetidos à Avaliação de impacto ambiental no estado de São Paulo. Revista de Direito Ambiental 

v. 6, n. 23, São Paulo, jul./set. 2001, p. 2. 
512 FARIAS, Carlos Eugênio Gomes. Mineração e Meio Ambiente no Brasil. Relatório Preparado para o 

CGEE. Out./2002. Disponível em: <http://www.cgee.org.br/arquivos/estudo011_02.pdf> Acesso em: 16 de 

agosto de 2013, p. 20. 

http://www.cgee.org.br/arquivos/estudo011_02.pdf
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técnicas das licenças, não substituindo a fiscalização ambiental pelo 

órgão licenciador. 

Art. 99. As atividades que possuem sistema de gestão ambiental 

certificada por entidades credenciadas pelo Sistema Brasileiro de 

Certificação Ambiental poderão utilizar esta certificação para o 

atendimento à exigência disposta no art. 97 desta Lei, desde que o 

escopo da auditoria e seu relatório incluam a avaliação dos Programas 

Ambientais e dos condicionantes das licenças emitidas.
513

 (Grifo nosso) 

 

Nota-se que o Estado de Santa Catarina optou por aproveitar os documentos e 

processos desenvolvidos no âmbito de uma certificação para simplificar as exigências dos 

empreendedores. Trata-se de um reconhecimento da credibilidade dos processos de 

certificação e de uma racionalização de esforços. 

 

4.2.3. UTILIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS 

 

Por fim, outra possibilidade de aproximação entre o licenciamento ambiental e a 

certificação aqui proposta consiste na utilização da estrutura do sistema de certificação 

para elaboração de normas técnicas a serem aplicadas no processo de licenciamento. Tal 

situação já se verifica no contexto regulatório brasileiro com a atuação da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, representante nacional da ISO. CAPELLI informa 

que no direito ambiental essas normas técnicas são amplamente utilizadas, principalmente 

como balizadoras de padrões de qualidade. Atualmente existem cerca de 38 Normas 

Brasileiras – ABNT NBRs utilizadas pela legislação ambiental.514 No âmbito da 

mineração, especificamente, destacam-se a “NBR 9653 – Guia para avaliação dos efeitos 

provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas” e a “NBR 9061 – 

Segurança de escavação a céu aberto”. 

  

                                                             
513 SANTA CATARINA. Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009. Institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente e estabelece outras providências. Disponível em: 
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514 CAPELLI, Silvia. Desformalização: desjudicialização e autorregulação: tendências no direito ambiental? 

Revista de Direito Ambiental, ano 16, v. 63, São Paulo, jul./set. de 2011, p. 92. 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=188#Leis%20Ordin%C3%A1rias%20Estaduais
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=188#Leis%20Ordin%C3%A1rias%20Estaduais


212 

 

A utilização de um organismo específico para normalização, como a ABNT, permite 

à Administração Pública a utilização de normas técnicas específicas aos setores regulados. 

Tais organismos, por possuírem corpos técnicos especializados e habilitados nas mais 

diversas áreas, gozam de uma maior capacidade técnica, que dificilmente poderia se exigir 

dos órgãos da Administração Pública. Além da capacidade técnica, as normas 

eventualmente formuladas no âmbito do sistema de certificação permitiriam uma visão 

mais abrangente dos interesses dos diferentes atores envolvidos, o que muitas vezes é 

difícil de alcançar nos órgãos atualmente responsáveis pela regulação ambiental no Brasil. 

Nesse sentido, a utilização do sistema de certificação socioambiental da mineração 

de agregados como espaço de normalização permitirá um ganho qualitativo para o 

licenciamento ambiental do setor, que poderá se valer de normas técnicas mais específicas 

e adequadas à sua realidade e seus desafios. A aproximação desses sistemas permite que o 

Poder Público enfrente a necessidade de especialização e apoio técnico derivada da 

complexidade das questões ambientais de uma maneira mais racional e eficiente, ou seja, 

sem necessidade de “inchar” seus quadros com corpos técnicos extremamente 

especializados. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que a presente proposta de aproximação tem como 

pressupostos os limites e espaços já debatidos no capítulo 1 do presente trabalho. Assim, 

não há que se falar em normalização dos aspectos minerários, mas tão somente de questões 

socioambientais. Ainda quanto às questões socioambientais, devem ser respeitados os 

limites impostos pelo ordenamento brasileiro. E, por fim, qualquer norma técnica 

elaborada pelo sistema precisaria do comando legal para se tornar exigível. 

 

4.3. COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

 

Atualmente, a população mundial consome mais de um quarto acima do que o 

planeta tem capacidade de naturalmente repor.515 Estudo elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD demonstrou que os problemas 

ambientais, sejam eles de abrangência global, como as mundanças climáticas, sejam de 
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 BETIOL, Luciana Stocco; UEHARA, Thiago Hector Kanashiro; LALOË, Florence Karine; 

APPUGLIESE, Gabriela Alem; ADEODATO, Sérgio; RAMOS, Lígia; MONZONI NETO, Mario Prestes. 
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Paulo: Programa Gestão Pública e Cidadania, 2012, p. 15. 
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âmbito regional, como a poluição do ar e perda da biodiversidade, e mesmo os locais, 

como os resíduos urbanos e a contaminação do solo, guardam relação direta com os 

padrões de consumo da sociedade contemporânea.516 O consumo sustentável, pautado no 

ideal de que avanços tecnológicos podem racionalizar a apropriação dos recursos naturais, 

surge como uma das alternativas para enfrentamento dos problemas ambientais.517 

Nota-se que a certificiação socioambiental está intimamente ligada ao contexto de 

debates em torno do consumo sustentável. A certificação consiste em processo rígido de 

verificação de critérios socioambientais, resultando em um distintivo essencial à efetivação 

do consumo sustentável. Segundo BETIOL et al., as certificações, a partir da década de 

1990, passaram a influenciar tanto as compras quanto as contratações, para promover 

iniciativas de menores impactos ambientais.518 Além de estimular a melhoria efetiva dos 

padrões socioambientais das empresas e entidades certificadas, a certificação é importante 

instrumento de informação e garantia aos consumidores, sejam pessoas físicas, seja a 

Administração Pública. 

Destarte, como segunda sugestão de colaboração do Estado para a valorização do 

sistema de certificação socioambiental da mineração de agregados para a construção civil 

destaca-se a temática das compras públicas sustentáveis. Segundo estudo da Fundação 

Getúlio Vargas – FGV, o setor público movimenta atualmente recursos equivalentes a 10% 

do PIB nacional.519 No ano de 2010, o Governo Federal investiu 50 bilhões de reais em 

compras e contratações, sendo parte considerável desse valor em obras e instalações.520 No 

âmbito do mercado de agregados para a construção civil, o consumo público torna-se ainda 

                                                             
516 SÃO PAULO. Consumo sustentável / Consumers International, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento; Tradução de Admond Ben Meir. São Paulo : Secretaria do Meio Ambiente : IDEC : CI, 

1998. Disponível em: <http://www.ceadu.org.uy/documentos/Consumo_Sustentavel_portugues.pdf>. Acesso 

em: 29 de novembro de 2013. 
517 BRASIL. Secretaria Nacional do Consumidor. Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Consumo sustentável / Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor; Patrícia Faga Iglecias Lemos [et 

al.]; coordenação de Patrícia Faga Iglecias Lemos, Juliana Pereira da Silva e Amaury Martins Oliva. Brasília: 

Ministério da Justiça, 2013, p. 45 e ss. 
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sustentável. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, p. 11. Disponível em: 

<http://www.gvces.com.br/arquivos/36/Guia-de-compras-publicas-sustentaveis.pdf>. Acesso em: 19 de 
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mais relevante considerando-se as obras de infraestrutura, habitação, urbanização, dentre 

outras, realizadas pela Administração Pública. Assim, tem sido colocado em pauta em todo 

o mundo o papel que deve ser assumido pelo Poder Público quanto à racionalização e à 

qualificação do consumo, o que tem sido denominado “consumo sustentável”. 

Os debates acerca do consumo sustentável foram introduzidos no contexto da 

Administração Pública como uma meta durante a Conferência Internacional de Meio 

Ambiente de 2002. Em verdade, o Plano de Implementação de Joanesburgo a elenca de 

forma expressa entre suas metas, em seu item III: “Alteração dos Padrões Insustentáveis 

de Consumo e Produção”.521 Argumenta-se que o desempenho de compras públicas 

sustentáveis consiste em importante ferramenta de estímulo à inovação das cadeias de 

custódia, de aplicação de dinheiro público em objetivos socioambientais e de 

fortalecimento de mercados locais.522 No Brasil, a temática foi consagrada pelo Poder 

Público na “Agenda Ambiental da Administração Pública” – A3P, que inseriu a 

responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade na gestão pública com enfoque no 

poder de compra público.523  

Destaca-se que a licitação sustentável tem como benefício muitas vezes a própria 

desoneração do contribuinte, na medida em que se vale de ações já existentes e 

comprovadamente eficientes do mercado. Com isso, o Poder Público transfere para as 

empresas a responsabilidade pelo desenvolvimento de inovações “sustentáveis”.524 Trata-se 

exatamente da proposta do sistema de certificação estudado, que objetiva o compromisso 

do setor produtivo de agregados do Estado de São Paulo com práticas socioambientalmente 

mais responsáveis. Assim, a certificação atuaria na organização do setor privado para 

atender às demandas da A3P.  
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Outros benefícios derivados da adoção de compras sustentáveis pela Administração 

Pública são a melhora da sua imagem, ganho de eficiência na tomada de decisões, garantia 

de desempenho socioambientalmente mais elevado, melhoria da qualidade de vida da 

comunidade local, dentre outros.525 Em busca de tais vantagens, as compras públicas 

sustentáveis têm sido implementadas pelo Poder Público brasileiro por meio das “licitações 

sustentáveis”. Tal instituto permite que a Administração integre ao processo de compra e 

de contratação as variáveis de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, 

selecionando os fornecedores que proporcionem os maiores benefícios ao meio ambiente e 

à sociedade.526 No entanto, para cumprimento da A3P, o Poder Público necessita de regras 

e mecanismos que facilitem a delimitação de fornecedores e prestadores de serviço 

socioambientalmente responsáveis. 

A matéria foi regulamentada em âmbito federal inicialmente com a edição da 

Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispôs sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Num segundo momento, 

foi promovida a adequação da Lei nº 8.666/93 por meio da Lei nº 12.349, de 15 de 

dezembro de 2010. Por fim, destaca-se o Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, que 

regulamentou o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes 

para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Federal, e instituiu a Comissão Interministerial de Sustentabilidade 

na Administração Pública – CISAP. Esse marco normativo criou ainda uma Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administação Pública, colocando o tema das 

compras públicas sustentáveis definitivamente na agenda pública. 
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4.3.1. PERSPECTIVAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

No Estado de São Paulo as compras públicas sustentáveis já constituem práticas 

comuns ao Poder Público estadual. Destaca-se a importância do tema para este estado, uma 

vez que na Conferência Internacional de Meio Ambiente de 2002, em Joanesburgo, foi um 

dentre os 14 escolhidos para testar metodologias de compras públicas sustentáveis. 527 As 

compras públicas sustentáveis tornam-se ainda mais importantes para o Estado de São 

Paulo se considerada a expressividade do mesmo em relação ao contexto nacional. São 

Paulo conta com expressivo aparato institucional, que engloba cerca de 26 Secretarias, 

fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, o que resulta em 

mais de 700.000 servidores e funcionários.528 A partir da mencionada conferência 

internacional, foi editada uma série de atos normativos que se somou aos já existentes na 

construção das diretrizes dessa prática no estado. São eles: 

 Anexo I do Decreto nº 41.629, de 10 de março de 1997, que proíbe a 

aquisição de produtos que contenham certas substâncias; 

 Decreto nº 42.836/98, que impõe que os veículos do grupo especial 

adquiridos pelo Governo do Estado sejam movidos a etanol e estabelece a 

preferência, na locação de veículos pela Administração Pública, para os 

movidos a etanol; 

 Decreto nº 45.643, de 26 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da aquisição pela Administração Pública Estadual de 

lâmpadas de maior eficiência energética e menor teor de mercúrio, por tipo e 

potência, e dá providências correlatas; 

 Decreto nº 42.836, de 2 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a aquisição e 

locação de veículos pelas Unidades Frotistas pertencentes à Administração 

Direta e Indireta do Estado; 
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 Decreto nº 48.138, de 7 de outubro de 2003, que institui medidas de redução 

de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São 

Paulo; 

 Decreto no 49.674, de 6 de junho de 2005, que estabelece procedimentos de 

controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo estado de 

São Paulo; 

 Decreto nº 50.170, de 4 de novembro de 2005, institui o Selo 

SOCIOAMBIENTAL no âmbito da Administração Pública estadual e dá 

providências correlatas; 

 Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008, cria o Cadastro Estadual 

das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e 

subprodutos de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA e 

estabelece procedimentos na aquisição de produtos e subprodutos de madeira 

de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo. 

 

O Estado São Paulo, desse modo, conta atualmente com um programa sólido de 

compras públicas sustentáveis, que possui coordenação centralizada pela Secretaria de 

Gestão Pública e coordenação técnica da Secretaria do Meio Ambiente.529 O programa 

conta, dentre outras ferramentas, com um selo socioambiental, com a inclusão de critérios 

socioambientais no Cadastro de Materiais e Serviços – Cadmat, disponível na Bolsa 

Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP, e no Cadastro de 

Serviços Terceirizados – Cadterc, com a criação de comissões internas em cada órgão da 

Administração Pública para internalizar o Programa Estadual de Contratações Públicas 

Sustentáveis – PECS.530 
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É necessário pontuar que na elaboração do PECS o Governo do Estado de São Paulo 

optou por criar um “Selo Socioambiental” próprio por meio do Decreto nº 50.170. Desse 

modo, o Estado não se valeu de certificações existentes como a ISO e o FSC. Segundo 

BAUCH a opção se deveu a inúmeros fatores, como pela pouca abrangência de materiais 

certificados por esses sistemas, bem como pelo receio de incentivar a criação de entidades 

certificadoras desvirtuadas aptas a legitimar materiais obtidos de forma ilegal.531 Dessa 

experiência, conclui-se que o sistema de certificação da mineração de agregados para 

construção civil deve preocupar-se com o endereçamento destas questões para obter o 

apoio do governo estadual. 

Outro problema a ser enfrentado pelo sistema de certificação da mineração de 

agregados para atuação conjunta com o PECS é o debate acerca da legalidade ou não da 

exigência de apresentação de certificações como requisitos para habilitação no processo de 

licitação. A questão foi levantada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCE/SP, que entende que apenas lei pode criar essa exigência.532 De outro lado, a 

Procuradoria Geral do Estado – PGE e a Secretaria do Meio Ambiente – SMA entendem 

que seria possível a exigência de certificações nas especificações técnicas da licitação.533 

4.3.2. APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

4.3.2.1. A EXPERIÊNCIA DA MADEIRA 

 

Do mesmo modo que os agregados, a madeira é um bem amplamente utilizado na 

construção civil, incluindo utilizações temporárias, como formas para concreto, 

escoramento e andaimes, bem como utilizações permanentes, como estruturas de 

cobertura, esquadrarias etc. O setor da construção civil é o principal consumidor de 

madeira no Brasil, devendo assumir papel central na preservação desses recursos.534  
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Nota-se, desse modo, uma semelhança importante com o setor de agregados para a 

construção civil. Semelhança essa que foi utilizada ao longo deste trabalho para estudo do 

sistema de certificação ora proposto. Além disso, destaca-se que também no âmbito das 

compras sustentáveis as experiências do setor madeireiro revelam-se bem-sucedidas. Desse 

modo, apresentam-se alguns exemplos de como o Poder Público tem se valido da 

certificação da madeira para viabilização das licitações verdes no Estado de São Paulo. 

Com isso se objetiva demonstrar que a proposta de aproximação da certificação de 

agregados às compras públicas sustentáveis não é só viável, como já contaria com estrutura 

e expertise para sua implementação. 

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 49.674/2005, estabeleceu 

procedimentos para o controle ambiental de madeira nativa de procedência legal em suas 

obras e serviços de engenharia. Num segundo momento, editou-se o Decreto nº 53.047/08, 

pelo qual o Governo do Estado criou o Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que 

comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem nativa 

da flora brasileira, o Cadmadeira. O cadastro é organizado e administrado pela SMA, em 

parceria com o IBAMA, e tem como objetivo controlar as compras públicas de produtos e 

subprodutos florestais pela Administração Pública paulista.535 

Pelo programa, o cadatro no Cadmadeira torna-se obrigatório tanto para a compra 

pública direta de produtos e subprodutos florestais, quanto para a licitação de obras e 

serviços de engenharia que se utilizem dos mesmos. Além da verificação feita para fins de 

cadastramento, o programa conta com auditorias periódicas para verificação da 

conformidade dos cadastrados. Some-se a isso o monitoramento realizado pela Câmara 

Técnica de Assuntos Florestais da Secretaria do Meio Ambiente, instituída no âmbito do 

programa, cuja composição conta com representantes da sociedade civil e de órgãos 

governamentais.536 
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A despeito de ser obrigatório para as compras públicas, o programa também permite 

adesão voluntária. Segundo informações da SMA, o programa tem sido utilizado não só 

nas compras do Governo do Estado de São Paulo, mas também nas compras de vários de 

seus municípios. Por fim, destaca-se que o programa teve impacto na cadeia produtiva 

como um todo, o que pode ser verificado pelas empresas cadastradas atualmente.537 

Também vale a pena citar, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP, 

a experiência com o Programa Municipal de Qualidade Ambiental – PMQA instituído por 

meio do Decreto nº 42.318/2002.538 No âmbito desse programa, que é um desdobramento 

da Agenda 21 brasileira, foi editado o Decreto nº 46.380/05, que estabelece procedimentos 

de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de São Paulo.539 Para 

melhorar a informação do setor da construção civil acerca do programa, a Prefeitura, em 

parceria com o IPT e com o SindusCon-SP, lançou em 2003 uma cartilha sobre o uso 

sustentável de madeira no setor.540 

O Decreto nº 42.318/2002 assegura que o Poder Público municipal só contratará com 

empresas que demonstrem a origem responsável da madeira a ser utilizada na obra pública. 

Assim, mesmo que as construtoras contratadas não sejam responsáveis diretas pelo 

fornecimento de madeira, devem assegurar que os seus fornecedores extraiam esses 

recursos de fontes legais e sustentáveis. BARADEL informa que o programa não só vem 

sendo aceito pelas construtoras, incluindo as pequenas, como tem alcançado seu objetivo 

de impactar a cadeia produtiva como um todo.541 Como forma de comprovação da origem 
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desses produtos, o IPT apresenta a certificação como principal instrumento, na medida em 

que exige padrões acima dos postulados em lei e conta com rígido monitoramento.542 

4.3.2.2. INICIATIVAS PARA AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Especificamente quanto aos agregados para a construção civil, nota-se que já existem 

iniciativas para assegurar a compra pública sustentável desses bens. Nesse trabalho, 

destaca-se o caso do Município de São Paulo, que por meio do Decreto nº 48.184/2007 

estabeleceu procedimentos de controle ambiental para a aquisição de produtos de 

empreendimentos minerários e sua utilização em obras e serviços pela Administração 

Pública Municipal. Vigente desde 2007, o decreto em questão torna obrigatória a 

apresentação da seguinte declaração quando se está vendendo direta ou indiretamente 

produtos minerais para a Administração Municipal: 

DECLARAÇÃO 

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº, de  de  de 

2007, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a 

aquisição de produtos de empreendimentos minerários e sua utilização 

em obras e serviços pela Administração Pública Municipal, eu, 

_______________________________, RG 

___________________________, legalmente nomeado representante da 

empresa ______________________________, CNPJ 

_________________, e vencedor do procedimento licitatório nº _______, 

na modalidade de ______, nº ______ / ______, processo nº 

____________, declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento 

e/ou a execução da(s) obra(s) e serviço(s) objeto da referida licitação, 

somente serão fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos 

minerários devidamente licenciados, por órgão ambiental competente, 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando 

sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º do artigo 

72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das 

implicações de ordem criminal estabelecidas em lei. 

São Paulo,___ de___ de___ 

_________________________________________ 
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Para a quase totalidade dos casos, ainda é necessária a apresentação de documentos 

suplementares, como a Licença de Operação – LO do empreendimento minerário. Essa 

licença ambiental tem validade que varia em torno de 3 anos, sendo renovada apenas se o 

empreendimento se mostrar regular perante a legislação aplicável. Ou seja, há uma garantia 

cruzada entre o governo do estado, que emite a LO, e o governo municipal com a cobrança 

desse documento nos procedimentos locais. Ainda, há sanções importantes para os casos 

de não-conformidade dos contratados, dentre as quais a proibição de contratar com a 

Administração Pública pelo período de 3 anos, nos termos do inciso V do § 8º do artigo 72 

da Lei Federal nº 9.605/1998. 

Também no âmbito do já referido PMQA, há também nesse município o Decreto nº 

48.075/2006, que obriga a utilização de agregados reciclados, oriundos de resíduos sólidos 

da construção civil, em obras e serviços de pavimentação das vias públicas do Município 

de São Paulo. O tema é pertinente, pois a reciclagem de resíduos da construção civil tem 

um duplo efeito de minimizar o volume desse resíduo e de diminuir a necessidade de 

extração de parcela dos recursos virgens a serem empregados como agregados. 

Por fim, há que se citar que o setor produtivo da construção civil assinou com o 

Governo do Estado de São Paulo o Protocolo Ambiental da Construção Civil e 

Desenvolvimento Urbano, que visa a adotar ações destinadas a consolidar o 

desenvolvimento sustentável do setor. O protocolo foi celebrado pelo governo estadual, 

por meio de suas secretarias do Meio Ambiente e da Habitação, bem como por entidades 

representativas do setor empresarial, das quais se destacam a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo – FIESP, o Sindicato das empresas de compra, venda, locação e 

administração de imóveis residenciais e comerciais de São Paulo – Secovi-SP e o Sindicato 

da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo – SindusCon-SP.543  
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O protocolo não trata diretamente das compras públicas sustentáveis, possuindo o 

escopo mais amplo de fomentar as práticas socioambientais do setor como um todo. 

Segundo o ICLEI America Latina e Caribe, o protocolo “contempla todas as fases do 

processo de construção, desde o projeto, incluindo o desempenho da obra, como eficiência 

energética e economia de água e outros recursos naturais, até a produção e utilização de 

insumos e destinação de resíduos”.544 A iniciativa revela o estímulo do Poder Público à 

cadeia produtiva da construção para uma melhoria considerável de suas práticas 

socioambientais. Evidentemente esse estímulo se irradia ao setor minerário, que responde 

substancialmente pelo fornecimento de matéria-prima para a cadeia. Logo, a certificação 

da mineração de agregados encontra-se plenamente alinhada com as diretrizes políticas do 

Governo do Estado de São Paulo, bem como com os compromissos assumidos pelos atores 

da sua cadeia produtiva. 

 

4.4. FECHAMENTO 

 

Indiscutível é o dever do Estado em atuar na proteção ao meio ambiente, dever este 

consagrado em inúmeras passagens do texto constitucional, principalmente no artigo 225, 

§ 1º e nos incisos do artigo 23. No entanto, o texto constitucional também informa que o 

Poder Público, a despeito da indisponibilidade quanto a esse dever, não é o único obrigado. 

Em verdade, quanto ao meio ambiente, o legislador constituinte institui uma verdadeira 

solidariedade de direitos e deveres. Quanto ao setor empresarial, essa solidariedade 

explicita-se em boa medida no inciso VI, do artigo 170, da Constituição Federal, com o 

dever de harmonização da ordem econômica à defesa ambiental.  

Os esforços para as complexas tarefas que o direito ambiental impõe exigem a 

coordenação de seus atores, com destaque para o setor empresarial e o Poder Público. Isso, 

pois esses stakeholders gozam de poder econômico e institucional para atuar diretamente 

no diligenciamento de impactos ambientais. Outrossim, é essencial que essas duas parcelas 

de atores encontrem medidas de interação e cooperação.  

  

                                                             
544 Ver: <http://archive.iclei.org/index.php?id=9213>. Acesso em: 03 de dezembro de 2013. 

http://archive.iclei.org/index.php?id=9213
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A utilização de um sistema de certificação socioambiental da mineração de 

agregados no Estado de São Paulo pela Administração Pública no âmbito do licenciamento 

ambiental e das compras públicas é o caminho sugerido por este trabalho, dentre tantos 

outros possíveis. Pelas alternativas sugeridas, verifica-se de um lado a possibilidade de o 

Poder Público cumprir suas próprias metas e desafios de sustentabilidade. De outro lado, o 

setor empresarial encontra um estímulo para uma atuação socioambientalmente mais 

responsável, na medida em que goza de benefícios no licenciamento e/ou de uma vantagem 

competitiva nas compras públicas. 

Ambas as medidas, como se demonstrou, já encontram suporte regulatório, 

institucional e político no Estado de São Paulo. Disso temos exemplos, dentre outros, no 

licenciamento simplificado em fase de estruturação na CETESB e na licitação sustentável 

de madeiras nas obras e compras do Estado. Os estímulos à sustentabilidade na construção 

civil já estão sendo utilizados por outros setores. 
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5. POSICIONAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS: DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES CONSTATADOS A PARTIR DE QUESTIONÁRIO 

 

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, o sucesso de uma iniciativa de 

autorregulação, como um sistema de certificação, depende sensivelmente da legitimação 

alcançada pelo mesmo. Ou seja, é somente mediante o maior envolvimento possível dos 

stakeholders do setor autorregulado que a certificação gozará de credibilidade e será bem-

sucedida. Desse modo, o conhecimento acerca do posicionamento dos atores interessados 

no setor autorregulado, no caso a mineração de agregados para a construção civil no 

Estado de São Paulo, é fundamental.  

Passo importante na construção da hipótese de pesquisa deste trabalho, qual seja, a 

da viabilidade de estruturação de um sistema de certificação socioambiental da mineração 

de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo, é, portanto, o diálogo com os 

atores interessados do setor, atores estes já mapeados no Capítulo 3 deste trabalho. O 

presente capítulo tem por escopo demonstrar a existência de posicionamento favorável das 

partes interessadas quanto à estruturação de um sistema de certificação socioambiental do 

setor, bem como a percepção das mesmas acerca de outros pontos relevantes. Para tanto, 

foi utilizada como metodologia a aplicação de questionários online. A escolha da aplicação 

de questionários passou pela consideração da viabilidade e facilidade que esse instrumento 

permite na interrogação de um número considerável de pessoas, num espaço de tempo 

relativamente curto. 

Ademais, ressalta-se que a aplicação de um questionário revelou-se extremamente 

útil para o recolhimento de informações do público-alvo constituído, qual seja, os 

stakeholders da mineração de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo. 

Objetivou-se com isso o confronto dos dados e conclusões apresentados ao longo deste 

trabalho com as expectativas e interesses do grupo de atores que possivelmente participaria 

da iniciativa estudada. Além disso, os questionários permitiram o melhor conhecimento 

das eventuais lacunas dessa pesquisa. 

Ressalta-se ainda que o diálogo com as partes interessadas do setor em estudo vai ao 

encontro ao próprio modelo de autorregulação proposto. Conforme se demonstrou ao longo 

do trabalho o sistema de certificação socioambiental mais indicado para o cenário estudado 

caracteriza-se pela legitimação pragmática, característica negocial e consensual, e 
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paridade. Nesse sentido, os questionários aplicados a representantes de diferentes 

interesses subjacentes à mineração paulista de agregados permitiu, em caráter exploratório, 

o exame da possibilidade de aproximação desses atores em um trabalho conjunto. Feitas 

essas considerações iniciais, passa-se a uma breve apresentação da metodologia e à 

consolidação dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários. 

 

5.1. METODOLOGIA 

 

Considerando os fins específicos da aplicação do questionário, qual seja, o de validar 

a iniciativa estudada frente aos atores interessados, a definição da amostra de entrevistados 

se deu a partir do mapeamento dos stakeholders do setor de mineração de agregados para a 

construção civil do Estado de São Paulo realizado no Capítulo 3 deste trabalho. Desse 

modo, foram selecionados alguns atores para a aplicação do questionário que 

representassem os seguintes interesses: setor produtivo; órgãos governamentais; sociedade 

civil; setor consumidor; pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I.  

Dentre esses segmentos foram selecionados alguns órgãos, entidades ou instituições 

que desempenhem papel relevante no Estado de São Paulo quanto à mineração de 

agregados. Dentro dos órgãos/entidades/instituições, foram selecionadas pessoas de 

destaque e que pela vasta experiência prática pudessem manifestar opinião que refletisse o 

contexto em que atuam. No entanto, as opiniões expressadas nos questionários têm caráter 

pessoal e não necessariamente refletem uma opinião institucional. 

Considerando que o questionário foi aplicado a um público representativo e restrito, 

na seleção dos entrevistados deu-se privilégio para a escolha de pessoas atuantes em 

entidades representativas. Com isso, objetivou-se a obtenção de uma amostra que 

representasse mais fielmente a perspectiva do conjunto de stakeholders. Ao todo foram 

enviados quinze questionários para as seguintes entidades/órgãos: 
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1.  

Setor Produtivo 

Sindpedras 

2.  Sindareia 

3.  

Órgãos 

Governamentais 

CETESB 

4.  SMA 

5.  Subsecretaria de Mineração do Estado de São Paulo 

6.  

 

 

Sociedade Civil 

 

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 

Extrativas do Estado de São Paulo 

7.  Instituto Eco-Solidário 

8.  
Associação de Proprietários e Moradores do Bairro 

do Pedregulho – APMBP 

9.  Bio-Brás 

10.  Ministério Público do Estado de São Paulo 

11.  

Setor 

Consumidor 

Sindicato da Construção (SindusCon-SP) 

12.  Deconcic 

13.  IAB 

14.  
PD&I 

IPT 

15.  USP 

Tabela 1 - Entidades mapeadas por setores para aplicação de questionário 

Ressaltamos que o levantamento efetuado teve caráter meramente exploratório. 

Destarte, a eventual efetivação da iniciativa de construção do sistema de certificação 

estudado demandará um mapeamento mais aprofundado que poderá indicar mais e 

diferentes atores. O próprio diálogo com os entrevistados revelou uma série de outros 

atores indicados para participação na iniciativa, o que será abordado de forma detalhada 

posteriormente. 

A partir do mapeamento dos entrevistados, passou-se à fase de estruturação do 

instrumental para captação dos interesses, perspectivas e visões dos mesmos quanto à 

iniciativa proposta. Para isso, optou-se pela utilização de entrevistas estruturadas, ou seja, 
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entrevistas nas quais os destinatários são submetidos a um mesmo estímulo.
545

 Elaborou-

se, portanto, questionário online acerca de temas relevantes à presente pesquisa, 

permitindo, assim, a comparação das respostas obtidas. 

Em razão do tempo de pesquisa e da necessidade de diálogo com atores 

profundamente difrentes, optou-se, desse modo, pela realização de uma survey research 

com a utilização de self-administered questionnaires.
546

 Esse modelo de questionário 

permite uma maior segurança no manejo dos dados e facilidade de acesso aos 

entrevistados. Além disso, considerando a especificidade do tema – certificação 

socioambiental da mineração –, a escolha desse modelo se mostrou mais adequada, pois 

permite o questionamento de temas mais complexos, que são de abordagem mais difícil 

numa entrevista oral.
547

 Os questionários foram elaborados em um survey online e 

enviados por e-mail aos destinatários. 

Na elaboração do questionário foram tomadas em conta também as variações nas 

habilitações do público-alvo. Desse modo, houve cuidado na utilização de termos de 

conhecimento do universo de entrevistados. Ressalta-se também que o conjunto de 

questões foi organizado de uma forma lógica e concatenada, ou seja, começando por temas 

mais genéricos, como os desafios socioambientais da mineração no Estao de São Paulo, até 

chegar a perguntas mais específicas sobre o sistema de certificação. 

Foram elaboradas sete perguntas, envolvendo os seguintes temas: desafios para uma 

mineração responsável no Estado de São Paulo; tratamento normativo atualmente existente 

para os desafios listados; levantamento dos principais atores interessados do setor; opinião 

sobre a utilização da certificação socioambiental da mineração de agregados para 

construção civil no Estado de São Paulo; viabilidade de participação dos entrevistados na 

iniciativa; participação do Governo do Estado de São Paulo na iniciativa; temas que 

merecem tutela pela certificação socioambiental. 

  

                                                             
545 BERNARD, H. Russell. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. 4ª 

ed. Lanham: Altamira Press, 2006, p. 251. 
546

 BERNARD, H. Russell. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. 4ª 

ed. Lanham: Altamira Press, 2006, p. 253. 
547 BERNARD, H. Russell. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. 4ª 

ed. Lanham: Altamira Press, 2006, p. 258. 
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Realizou-se inicialmente um teste, com a aplicação de um questionário piloto em 

entrevistas orais em dois entrevistados. A partir dos resultados obtidos nessa experiência, 

houve uma adequação e aperfeiçoamento das questões formuladas e consolidação da 

versão final.  

Ressalta-se que houve opção pela estruturação de um questionário misto, tendo sido 

formuladas tanto questões de múltipla escolha quanto abertas, permitindo com isso a coleta 

de diferentes tipos de dados.
548

 Além das questões abertas e fechadas, utilizou-se na 

Questão 7 uma Escala Numérica para valoração de cada uma das matérias propostas. Com 

essas considerações gerais, faz-se relevante, ainda, breve abordagem de cada um das 

questões submetidas. 

A primeira questão formulada objetivou introduzir os entrevistados no contexto das 

atividades minerárias no Estado de São Paulo. Nesse sentido, a Questão 1 requisitou que os 

mesmos apontassem 5 desafios enfrentados no setor na construção de uma atuação 

socioambientalmente responsável. Além do objetivo de introduzir os entrevistados no 

contexto em estudo, a presente questão objetivou levantar a perspectiva dos atores 

interessados quanto aos gargalos e oportunidades de aprimoramento do setor minerário 

paulista. Os desafios apontados pelos entrevistados consistem em importante material para 

delimitação de uma futura atuação da certificação. Como instrumento complementar que é, 

a certificação poderá ser útil na tarefa de superação desses desafios.  

Em continuidade à matéria da primeira questão, a Questão 2 exigiu dos entrevistados 

uma análise das deficiências e omissões da regulação estatal. Destarte, requereu-se que os 

atores indicassem, dentre os desafios por eles apontados na primeira questão, aqueles que 

se encontrassem insuficiente ou incorretamente tratados pela legislação. Conforme se 

demonstrou nos capítulos anteriores, a certificação nos moldes estudados no presente 

trabalho atuará de modo complementar à regulação estatal, auxiliando na ampliação da 

efetividade das normas de direito ambiental. Nesse sentido, o mapeamento das áreas em 

que a regulação estatal carece de reforço mostrou-se relevante. 

  

                                                             
548 BERNARD, H. Russell. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. 4ª 

ed. Lanham: Altamira Press, 2006, p. 270. 
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Já a Questão 3 teve como escopo a complementação do mapeamento de atores 

interessados efetuado neste trabalho. Desse modo, requereu-se dos entrevistados o 

apontamento de cinco atores que na opinião deles seriam essenciais à construção do 

sistema de certificação socioambiental da mineração de agregados para a construção civil 

em São Paulo. 

Na Questão 4, a despeito de os entrevistados não necessariamente representarem uma 

opinião institucional, perguntou-se a percepção destes quanto ao eventual apoio das 

entidades/órgãos em que atuam a uma certificação socioambiental da mineração no Estado 

de São Paulo. Em continuidade a essa questão, foi perguntado na Questão 5 sobre a 

percepção quanto à eventual participação dessas entidades/órgãos no sistema. Ou seja, num 

primeiro momento questionou-se apenas a percepção dos entrevistados sobre pertinência 

ou não da iniciativa proposta, questionando-se em seguida a possibilidade de participação 

nas atividades do sistema. 

Outro ponto que foi submetido a questionamento aos entrevistados foi a pertinência 

da participação estatal na estrutura do sistema de certificação. Considerando os divergentes 

debates acerca dessa participação apresentados no Capítulo 2 deste trabalho, julgou-se 

relevante a captura da opinião dos stakeholders sobre o tema.  

Por fim, alguns temas levantados previamente neste trabalho como problemáticos 

para a mineração no Brasil foram submetidos à avaliação dos entrevistados quanto à 

pertinência de tratamento dos mesmos por um sistema de certificação. Para tanto, 

requereu-se que os entrevistados atribuíssem notas de 1 a 10 para o grau de relevância de 

uma futura autorregulação de cada uma das matérias indicadas. Feitas essas considerações 

gerais, apresenta-se abaixo a versão consolidada das questões aplicadas: 

1. Cite 5 (cinco) desafios, seja do Poder Público, seja do setor 

produtivo, para que a atividade minerária no Estado de São Paulo 

ocorra de forma responsável. 

 

2. Dentre os desafios citados por você na questão anterior, quais 

em sua opinião são tratados de forma incorreta e/ou insuficiente 

pela legislação? 
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3. Considerando a necessidade de garantir a legitimidade de uma 

medida que assegure uma atividade minerária responsável, aponte 

5 entidades/órgãos, públicos ou privados, que devem participar 

nesse processo no Estado de São Paulo. 

 

4. Considerando que as iniciativas de certificação socioambiental 

mais relevantes atuaram de forma complementar à legislação, 

contribuindo para a sua melhoria, sua entidade/órgão é favorável 

à utilização desse instrumento para a mineração no Estado de São 

Paulo? 

 

5. Considerando que a participação de seu órgão/entidade em um 

sistema de certificação socioambiental da mineração foi 

considerada relevante, assinale a alternativa abaixo que 

corresponda à sua percepção. 

 Participaria ativamente de seu funcionamento 

 Participaria ativamente de seu funcionamento, mas 

atualmente não possui capacidade institucional para tanto 

 Não participaria ativamente 

 Não tem opinião sobre essa iniciativa 

 

6. Considerando que a certificação socioambiental é um 

instrumento complementar à legislação, sua entidade/órgão seria 

favorável à participação do Governo do Estado na iniciativa? 

 

7. Um sistema de certificação busca complementar o regramento já 

existente por meio da proposição de padrões mais elevados que os 

normatizados. Considerando 10 extremamente pertinente e 1 nada 

pertinente, na sua opinião, qual é a pertinência da tutela por meio 

da certificação da mineração de cada uma das matérias abaixo? 
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Incorporação da variável sustentabilidade no processo decisório 

das empresas 

 

Saúde e segurança do trabalho 

 

Gestão de risco 

 

Melhoria contínua das práticas e tecnologias empregadas pelos 

empreendedores quanto à sustentabilidade de suas atividades 

 

Preservação da biodiversidade e planejamento do uso do solo 

 

Pesquisa e desenvolvimento em práticas de ecodesign, reutilização, 

redução e reciclagem 

 

Preocupação com o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental das comunidades vizinhas 
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Transparência e informação sobre as atividades 

 

 

5.2. RESULTADOS 

 

Com a aplicação do questionário apresentado aos atores indicados, não se pretendeu 

em nenhum momento desenvolver uma pesquisa simplificadora da realidade, que poderia 

conduzir a resultados com baixíssimo potencial de aproveitamento prático. Pelo contrário, 

a complexidade do cenário de atores entrevistados e do contexto da mineração de 

agregados para a construção civil foi tomada como uma diretriz para alcançar resultados 

representativos da realidade e que possam com ela dialogar. Desse modo, a consolidação e 

análise crítica das respostas obtidas teve por escopo sintetizar os principais achados de 

pesquisa que poderão orientar a conformação jurídica e institucional de um possível 

sistema de certificação socioambiental desse setor. 

A despeito desse rigor, há que se relembrar que a aplicação dos questionários se deu 

a um número restrito de atores, de modo que os apontamentos feitos a seguir consistem em 

indicativos e não na percepção global dos atores interessados. Ademais, ressaltamos 

novamente que as opiniões expressadas pelo entrevistados tem caráter pessoal, não 

podendo ser atribuídas direta e integralmente aos órgãos/entidades em que atuam os 

entrevistados. Feitas essas considerações, passamos à análise dos resultados e conclusões 

obtidas para cada uma das questões. 
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5.2.1. DESAFIOS PARA UMA MINERAÇÃO RESPONSÁVEL NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

No tocante à primeira questão formulada, ou seja, sobre os principais desafios para a 

atuação socioambientalmente responsável da mineração de agregados para a construção 

civil no Estado de São Paulo, foram formulados três achados de pesquisa diferentes. Para 

análise dos dados obtidos os desafios apontados pelas partes interessadas foram 

catalogados e organizados em algumas categorias, como, por exemplo, informação, 

tecnologia mais limpa, capacitação de mão de obra, saúde e segurança ocupacional, 

prevenção ambiental, etc. 

Posteriormente os desafios apontados pelos entrevistados dos diferentes setores 

foram organizados em um ranking de importância. Assim, de acordo com o número de 

vezes em que foram citados, os desafios foram listados na figura abaixo, sendo os 

problemas ligados à questão da “informação” sobre o desenvolvimento das atividades 

minerárias os mais recorrentes. Esse tópico envolveu questões como a coleta e divulgação 

transparente dos resultados de programas de monitoramento ambiental; a educação quanto 

às características específicas das atividades minerárias, como a rigidez locacional; a 

comunicação social; dentre outras. Além desta questão, mostrou-se recorrente a 

necessidade de investimento em tecnologias que assegurem uma produção mais limpa, 

bem como o planejamento do acesso aos recursos minerais no que diz respeito ao uso e 

ocupação do solo. Citam-se também como desafios recorrentes o amadurecimento da 

responsabilidade socioambiental das empresas do setor minerário e a necessidade de 

aperfeçoamento do licenciamento ambiental. 
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Além do ranking geral de recorrência dos desafios, as respostas apresentadas 

permitiram um levantamento dos desafios específicos para cada um dos setores 

entrevistados: setor produtivo, órgãos governamentais, sociedade civil, PD&I e setor 

consumidor. O gráfico abaixo organiza, na percepção de cada um dos setores, os 

problemas específicos a serem enfrentados na construção da responsabilidade 

socioambiental da mineração paulista. 

1 
• Informação 

2 
• Tecnologia de Produção mais Limpa 

3 
• Uso e Ocupação do Solo 

4 
• Responsabilidade socioambiental 

5 
• Licenciamento ambiental 

Figura 9 - Principais desafios apontados pelas partes interessadas 
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Figura 10 - Principais desafios apontados pelos entrevistados de acordo com o setor de atuação 
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Por fim, a primeira questão permitiu uma análise comparativa dos desafios 

percebidos pelos atores interessados entrevistados com os princípios para uma 

mineração responsável formulados pelo ICMM e devidamente apresentados no Capítulo 

3 deste trabalho. Com esse exame, buscou-se verificar se os referidos princípios, que 

foram selecionados para nortear a eventual organização de um sistema de certificação 

no Estado de São Paulo, são adequados ao contexto estudado. Conforme apresentado na 

figura abaixo, os principais desafios apontados pelas partes interessadas encontram 

correspondência com os princípios do ICMM. Destarte, é possível afirmar que os 

princípios seriam adequados à realidade da mineração paulista, apresentando, inclusive, 

mais oportunidades de aprofundamento da tutela socioambiental do que aquela 

levantada inicialmente pelas partes interessadas. Ou seja, além de adequados para a 

otimização da proteção ambiental, os princípios revelam-se instrumentos de 

aprofundamento dessa proteção, na medida em que impõem desafios maiores do que 

aqueles já constatados. 
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Figura 11 - Comparação dos desafios apontados pelas partes interessadas entrevistadas com os princípios do 

ICMM 
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5.2.2. TRATAMENTO NORMATIVO ATUALMENTE EXISTENTE PARA OS 

DESAFIOS LISTADOS 

 

Em continuidade à primeira pergunta, requereu-se que os entrevistados 

indicassem dentre os desafios por eles citados aqueles que mereceriam uma revisão 

normativa em virtude da existência de normas insuficientes ou incompletas. As 

respostas obtidas demonstraram um cenário de percepções bastante variadas, com 

opiniões que vão desde a apreensão da completa funcionalidade do arcabouço 

normativo até a integral ineficiência do mesmo. Destarte, não foi possível sistematizar 

as informações de forma comparativa, de modo que serão apresentados apenas alguns 

apontamentos. 

Dentre as afirmações formuladas pelos entrevistados, foram apontadas como 

deficiências a ausência de detalhamento necessário na legislação, a falta de fiscalização 

que garanta a eficácia das normas, a insegurança jurídica gerada pela falta de clareza 

nas competências para regulação e a falta de integração do processo regulatório com as 

informações territoriais. Especificamente quanto às matérias que mereceriam uma 

revisão regulatória, surgiram temas como o regramento geomineiro e a ordenação 

territorial, preservação da paisagem cênica, a qualificação da mão de obra em matéria 

ambiental e a forma de recuperação das áreas destacadas. Destaca-se ainda o 

apontamento formulado acerca da necessidade de revisão do licenciamento ambiental. 

Quanto a este instrumento, foram apontadas críticas sobre a qualidade dos estudos de 

impactos ambientais, bem como sobre a morosidade na análise dos processos. 

 

5.2.3. PRINCIPAIS ATORES INTERESSADOS DO SETOR 

 

A Questão 3 teve como temática o mapeamento dos atores interessados do setor 

de mineração de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo. A partir das 

indicações feitas pelos entrevistados foi possível efetuar comparação com o 

levantamento realizado no Capítulo 3, validando, desse modo, as escolhas de pesquisa 

realizadas. A primeira figura abaixo sistematiza setorialmente as indicações formuladas 

pelos entrevistados, confrontando-as com as entidades/órgãos selecionados para 

aplicação dos questionários.  
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A partir dessa sistematização foi possível inferir algumas hipóteses. A primeira 

delas é a própria validação dos setores e respectivos stakeholders levantados no 

Capítulo 3. A despeito de não haver uma congruência integral, de modo geral, as 

indicações dos entrevistados concidiram com o previamente mapeado. Com exceção do 

setor consumidor, todos os demais setores contaram com indicações de stakeholders, 

expandindo, assim, a lista previamente formulada.  

Ademais, foi possível concluir que os atores interessados possuem uma forte 

percepção da proeminência do papel do Poder Público. Como se nota na primeira figura 

abaixo, o maior número de indicações encontra-se no setor governamental. Tais dados 

permitem a formulação da hipótese de que há uma falta de desenvolvimento de 

entidades externas ao Poder Público, de modo que os órgãos governamentais ainda são 

vistos como isolados na governança das atividades minerárias. Esse cenário reforça a 

iniciativa da certificação socioambiental, na medida em que um sistema nos moldes 

apresentados neste trabalho atuaria na formação de um espaço negocial e participativo 

externo ao Estado. Acredita-se que a existência desse espaço fomentaria o surgimento 

de novas entidades, o amadurecimento das existentes e, principalmente, a reunião desses 

atores que atualmente encontram-se fragmentados. 

Numa segunda análise dos dados coletados na Questão 3 foi possível considerar a 

recorrência de citação das entidades por entrevistados diversos. Na segunda figura 

abaixo sistematizaram-se as citações dos entrevistados de cada setor, sendo possível 

verificar um profundo embaralhamento e difusão de percepções, uma pequena 

recorrência nas citações e uma ausência de centralidade entre os atores. Dessa forma, a 

segunda figura sistematiza essas informações demonstrando que poucos órgãos foram 

citados mais de uma vez, com exceção de alguns órgãos governamentais, dos quais se 

destacam os órgãos ambientais e de planejamento do acesso aos recursos minerais.  
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Figura 12 - Mapeamento de partes interessadas indicadas pelos entrevistados segundo o setor de atuação 
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Figura 13 - Recorrência de citação de partes interessadas pelos entrevistados 
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5.2.4. PERCEPÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DA MINERAÇÃO DE AGREGADOS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Como quarta questão, os entrevistados foram perguntados acerca do apoio das 

entidades em que atuam em um sistema de certificação da mineração. Em verdade, suas 

opiniões representam apenas a percepção dos mesmos acerca de um eventual apoio. De 

qualquer modo, foi possível concluir que há uma unanimidade quanto à positividade de 

estruturação de uma certificação para o setor. 

 

 

Gráfico 1 - Apoio das partes interessadas à certificação socioambiental da 

mineração 

 

Além disso, dentre os entrevistados favoráveis constatou-se uma variação entre 

aqueles que são integralmente favoráveis com alguns que apresentam algum tipo de 

ressalva à iniciativa. Dentre as considerações formuladas por aqueles que apresentam 

ressalvas, destacam-se as indicações de que o modelo ideal de certificação seria o 

adotado pela ISO 26000, bem como de que a iniciativa deverá ser acompanhada de 

algum programa de incentivo fiscal.  
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Gráfico 2 - Comparação do apoio integral e do apoio com ressalvas dos entrevistados à certificação 

da mineração 

 

5.2.5. VIABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS ENTREVISTADOS NA 

INICIATIVA 

 

Além do apoio à iniciativa de certificação da mineração, os entrevistados foram 

questionados acerca da eventual participação das entidades/órgãos na estrutura do 

sistema. As conclusões apresentadas para essa questão merecem as mesmas ressalvas 

formuladas para a questão anterior quanto à opinião dos entrevistados. Nesse sentido, o 

gráfico abaixo sinteza a porcentagem de entrevistados que participaria ativamente, que 

participaria ativamente mas atualmente não possui capacidade institucional, que não 

participaria ativamente, e que não tem opinião sobre a iniciativa. Como se nota, a 

maioria dos entrevistados respondeu favoravelmente ao questionado, o que demonstra 

que a iniciativa encontraria respaldo relevante entre os stakeholders do setor. Trata-se 

de conclusão extremamente positiva, pois como se demonstrou ao longo deste trabalho 

o sucesso de uma iniciativa dessa natureza depende diretamente da legitimidade 

conferida pelo apoio desses atores interessados. 
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Gráfico 3 - Participação dos entrevistados no sistema de certificação 

 

No gráfico abaixo, que contrasta os entrevistados que não participariam 

ativamente com aqueles que participariam ativamente, excluindo aqueles que não têm 

opinião sobre o assunto, fica evidente que a iniciativa contaria com considerável apoio 

dos stakeholders, mais de 60%. 
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Gráfico 4 - Comparação dos entrevistados que apoiariam com os que não apoiariam a iniciativa 

5.2.6. PERCEPÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO NA INICIATIVA 

 

Os sistemas de certificação como formas de autorregulação ensejam, quanto à sua 

estruturação, questionamentos acerca da participação ou não do Poder Público. 

Conforme se demonstrou nos Capítulos 2 e 3 deste trabalho, a participação de atores 

governamentais pode muitas vezes trazer implicações negativas para o espaço de 

negociação e participação paritária que os sistemas buscam criar. No âmbito do estudo 

teórico, conclui-se que para o contexto da mineração de agregados no Estado de São 

Paulo o ideal seria uma participação temperada do Poder Público na iniciativa. Isso 

porque parcela das entidades/órgãos do setor externos ao Estado encontra-se ainda em 

fase de desenvolvimento e amadurecimento. No mesmo sentido, os entrevistados quase 

que unanimemente concluíram pela necessidade de participação dos atores 

governamentais.  
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Gráfico 5 - Percepção dos entrevistados acerca da pertinência da participação do Poder Público na 

iniciativa 

 

5.2.7. TEMAS QUE MERECEM TUTELA DA CERTIFICAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

Por fim, a Questão 7 permitiu examinar o grau de pertinência de alguns temas 

para o tratamento da autorregulação socioambiental. Como se afirmou anteriormente, 

essa questão tinha como escopo delimitar as matérias que poderão e preferencialmente 

deverão ser objeto de normatização pelo sistema de certificação. De um modo geral, 

pode-se concluir que todos os temas submetidos à avaliação dos entrevistados, como se 

verifica no primeiro gráfico abaixo, foram considerados altamente pertinentes para 

tutela da autorregulação. Desse modo, fica evidente o amplo espaço de atuação que a 

certificação da mineração de agregados encontrará no Estado de São Paulo.  

A despeito disso, deve-se ressaltar que o tema mais graduado pelos entrevistados 

consistiu na incorporação da variável sustentabilidade no processo decisório das 

empresas. Tal fato revela a importância da alteração das práticas do setor produtivo 

minerário, o que pode ser sensivelmente melhorado com a utilização de um instrumento 

de mercado como a certificação socioambiental. No mesmo sentido, a segunda temática 

mais graduada, a melhoria contínua das práticas e tecnologias empregadas pelos 
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empreendedores em suas atividades, também indica a necessidade de uma maior 

responsabilidade socioambiental do setor produtivo. 

Além do ranking geral, os dados obtidos permitiram o estabelecimento de um 

ranking de prioridades para cada grupo entrevistado. O segundo gráfico abaixo, que 

sistematiza essas informações, revela, como é natural, que cada um dos grupos tende a 

priorizar temas específicos da sua realidade.  

Nesse sentido, temos que o setor produtivo priorizou o tratamento de questões 

como a “incorporação da variável sustentabilidade no processo decisório das empresas” 

e a “melhoria contínua das práticas e tecnologias empregadas pelos empreendedores 

quanto à sustentabilidade de suas atividades”. Já os entrevistados que atuam no setor 

público deram prioridade para a “transparência e informação sobre as atividades” e 

“pesquisa e desenvolvimento em práticas de ecodesign, reutilização, redução e 

reciclagem”. Quanto aos entrevistados que atuam na área de PD&I, o destaque foi dado 

à “preservação da biodiversidade e planejamento do uso do solo” e, tal qual o setor 

produtivo, à “incorporação da variável sustentabilidade no processo decisório das 

empresas”. Cumpre destacar, por fim, que os atores ligados a interesses da sociedade 

civil deram prioridade ao tema da “preocupação com o desenvolvimento social, 

econômico e ambiental das comunidades vizinhas”.  
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Gráfico 6 - Ranking geral 
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Gráfico 7 - Ranking setorial 
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5.3. FECHAMENTO 

 

Uma vez apresentados todos os dados coletados e as respectivas hipóteses de 

pesquisa formulada, concluímos pelo posicionamento favorável das partes interessadas 

do setor de mineração de agregados para a construção civil no Estado de São Paulo. 

Assim, a partir das respostas fornecidas pela amostra de stakeholders entrevistada pode-

se afirmar que a estruturação de um sistema de certificação socioambiental encontraria 

respaldo desses atores e, consequentemente, poderia alcançar uma legitimidade de 

atuação. 

Além dessa conclusão mais ampla e que constituiu o verdadeiro escopo de 

aplicação do questionário, foi possível validar algumas outras opções efetuadas ao 

longo deste trabalho. Dentre elas, validou-se a lista de segmentos e entidades/órgãos 

que compõem o grupo de interesse do setor produtivo em estudo. Ademais, verificou-se 

que de fato, no contexto abordado, a participação do Poder Público é essencial. Some-se 

a isso a confirmação da adequação dos princípios do ICMM para a estruturação dos 

Princípios e Critérios da autorregulação proposta. Por fim, foi possível efetuar 

levantamento de mais desafios e oportunidades que possivelmente serão trabalhados no 

desenvolvimento da certificação proposta. 
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CONCLUSÃO 

 

Tornar a mineração paulista em uma Mineração Responsável deve ser um 

objetivo compartilhado por todos que não queiram se apegar a discursos irresponsáveis, 

como aqueles que buscam inviabilizar a atividade de mineração, ou aqueles que exaltam 

a atividade de mineração sem atentar para seus impactos. Esta tese teve por propósito 

apresentar a contribuição deste pesquisador para esse objetivo. Teve também o cuidado 

de não se render a respostas prontas ou simples. Por vezes, as respostas, pelos muitos 

condicionamentos, soam como não-respostas, como dúvidas. Essa percepção não está 

de todo equivocada. O caminho desta pesquisa, traçado a partir de pesquisas anteriores, 

como aquelas capitaneadas pelo MMSD e pelo MCEP, não poderia ter por resultado a 

estruturação concreta da ferramenta sobre a qual se debruça. No entanto, buscando no 

decorrer dos capítulos concretizar para o leitor a imagem de um sistema de certificação 

socioambiental para o setor de agregados para o Estado de São Paulo, deparar-se com o 

fim do texto sem a notícia sobre sua implementação gera certa frustração. 

Também gera certa frustração que a pesquisa não indique de forma cabal e pronta 

os princípios e critérios a serem concretizados pelo funcionamento do sistema de 

certificação que se propõe. É certo que indica a relevância de muitos, como aqueles 

abrangidos pelos 10 princípios do ICMM ou relacionados por alguns importantes 

pesquisadores brasileiros. No entanto, para não contradizer um dos principais elementos 

que compõem a certificação nos moldes da governança NSMD, defendido por toda a 

extensão do texto, não será esta pesquisa, mas sim as partes interessadas do setor que 

deverão, de forma articulada e equitativa, decidir sobre os princípios e critérios do 

sistema de certificação ora proposto. 

Como conclusão desta tese, não cabe tornar real nenhuma das propostas feitas, 

mas tão somente servir de auxílio para orientar aqueles que tomem para si essa tarefa. 

Essa orientação se fará pela leitura do confronto de uma percepção inicial do 

pesquisador que foi exposta e testada frente à doutrina, à legislação e ao posicionamento 

dos atores relevantes para a mineração de agregados para construção civil do Estado de 

São Paulo. Esta percepção inicial teve como problema de pesquisa a possiblidade de 

estruturação e utilização da certificação socioambiental de terceira parte para a melhoria 

do desempenho ambiental das empresas de mineração de agregados no Estado de São 
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Paulo. A consequente questão de pesquisa foi a pergunta: um sistema de autorregulação 

ambiental pode ser estruturado como um fator de melhoria na qualidade ambiental do 

setor minerário no Brasil? E se desdobrou nas seguintes perguntas secundárias: há 

“espaço” para a autorregulação ambiental para o setor mineral em uma realidade 

regulatória como aquela verificada no Brasil? Há contribuição útil a ser dada pela 

autorregulação ambiental do setor mineral? Qual a arquitetura institucional necessária 

para que houvesse garantia social dos benefícios da autorregulação ambiental? Há 

posicionamento favorável das partes interessadas para a adoção de um sistema de 

autorregulação ambiental nesses moldes? 

Frente a estas questões, foi tomada como hipótese de pesquisa a viabilidade do 

emprego da autorregulação socioambiental do setor mineral brasileiro, na forma de um 

sistema de certificação, desde que, entre outros fatores, essa escolha: 1) respeite as 

balizas constitucionais e o espaço não resguardado à regulação do Estado; 2) tenha 

princípios e diretrizes adequados ao contexto nacional; 3) respeite a uma lógica de 

governança legitimada; 4) haja posicionamento favorável das partes interessadas; e 5) 

haja a colaboração do Estado para a valorização da iniciativa. Houve ainda uma 

delimitação da pesquisa à realidade do Estado de São Paulo, e também uma delimitação 

a um setor econômico específico: o setor de mineração de agregados para a construção 

civil.  

Ao final dessa pesquisa, a tese parece se mostrar produtiva. Um sistema de 

autorregulação ambiental pode ser estruturado como um fator de melhoria na qualidade 

ambiental do setor minerário no Brasil. Há “espaço” para a autorregulação ambiental 

para o setor mineral em uma realidade regulatória como aquela verificada no Brasil. Há 

contribuição útil a ser dada pela autorregulação ambiental do setor mineral, reforçando 

o papel do Estado, mas compreendendo suas limitações. Foi também indicada a 

certificação socioambiental por terceira parte, nos moldes de uma governança NSMD, 

como a arquitetura institucional necessária para que haja garantia social dos benefícios 

da autorregulação ambiental. Por fim, há ainda posicionamento favorável de parcela 

significativa das partes interessadas para a adoção de um sistema de autorregulação 

ambiental nesses moldes no Estado de São Paulo. 
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